
 

AD\1086727PL.doc  PE573.188v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
 

2015/2285(INI) 

17.2.2016 

OPINIA 

Komisji Rozwoju Regionalnego 

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 

roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 

(2015/2285(INI)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova 

 



 

PE573.188v02-00 2/6 AD\1086727PL.doc 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1086727PL.doc 3/6 PE573.188v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uznaje nowe podejście do usprawnienia europejskiego semestru, które obejmuje dwa 

kolejne etapy, w tym opublikowanie we wczesnej fazie zaleceń dla całej strefy euro, wraz 

z niniejszą roczną analizą wzrostu gospodarczego, poprzedzających zalecenia dla 

poszczególnych krajów, umożliwiając w ten sposób państwom członkowskim 

uwzględnienie w krajowym procesie kształtowania polityki zaleceń dla strefy euro, a 

także zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz i innych zainteresowanych stron w 

ten proces, zwiększając w ten sposób poczucie odpowiedzialności za wdrażanie zaleceń 

dla poszczególnych krajów; podkreśla, że państwa członkowskie powinny opracowywać 

politykę budżetową, uwzględniającą także priorytety ustalane na szczeblu regionalnym; 

2. wyraża zaniepokojenie, że mimo umiarkowanych oznak ożywienia gospodarkę wielu 

państw członkowskich UE wciąż cechują powolny wzrost, wysokie bezrobocie 

długotrwałe i bezrobocie młodzieży, podwyższone poziomy ubóstwa i pogłębiające się 

dysproporcje regionalne pod względem PKB na mieszkańca; dlatego wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, by przyspieszyły wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych na lata 2014–2020 oraz wszelkie działania wspierające wdrożenie, np. 

prace grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania i zwiększania zdolności 

instytucjonalnych; podkreśla, że bezprecedensowy napływ uchodźców i osób 

ubiegających się o azyl w ostatnim roku stanowi w niektórych państwach członkowskich 

główne wyzwanie i wymaga reakcji na szczeblu europejskim; podkreśla, że zalecenia dla 

poszczególnych państw członkowskich powinny zawierać możliwe do osiągnięcia cele, 

uwzględniające nowe wyzwania; 

3. apeluje do Komisji, by w większym stopniu uwzględniła strategię „Europa 2020”, która 

jest istotna z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a także by 

prawidłowo zrealizowała jej kluczowe cele, usprawniając wdrażanie, dokonując jej 

dalszego przeglądu oraz analizy w kontekście europejskiego semestru, a także proponując 

środki i metody lepszego monitorowania wykorzystania unijnych funduszy związanych z 

realizacją celów strategii „Europa 2020”; uważa, że kolejny przegląd wieloletnich ram 

finansowych będzie okazją do przeprowadzenia analizy, oceny i – w razie potrzeby – 

zwiększenia wartości dodanej unijnych funduszy, zwłaszcza europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, a także udzielanego przez nie wsparcia na rzecz 

osiągania celów strategii „Europa 2020”; z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 

budżetowania zadaniowego i oczekuje bardziej szczegółowych wyjaśnień w przyszłości; 

podkreśla także potrzebę konsultacji z lokalnymi i regionalnymi władzami oraz innymi 

zainteresowanymi stronami w kontekście przeglądu śródokresowego wieloletnich ram 

finansowych; podkreśla, że przegląd WRF powinien odbyć się równocześnie ze 

śródokresowym przeglądem strategii „Europa 2020”; 

4. zauważa, że według oczekiwań zasoby z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych w latach 2014–2016 będą stanowić około 14 % unijnej średniej wartości 

wszystkich inwestycji publicznych, a w niektórych państwach członkowskich odsetek ten 

będzie najwyższy i przekroczy 70 %; podkreśla kluczowe znaczenie wsparcia w ramach 
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europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla programów inwestycji 

publicznych; 

5. odnotowuje znaczenie inwestycji UE dla mniej rozwiniętych regionów oraz zapewnienia 

zdolności przyciągania dalszych inwestycji, a przez to wspierania spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej; 

6. podkreśla, że nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 

stanowiący część planu inwestycyjnego dla Europy, nie powinien podważać lokalnych i 

regionalnych strategii inwestycyjnych oraz działania europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, lecz powinien być z nimi zgodny, a także, że państwa 

członkowskie powinny zachęcać lokalne i regionalne władze do intensywnego 

angażowania wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym MŚP oraz 

organizacji pozarządowych, w propagowanie serii projektów i platform inwestycyjnych; 

wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia komplementarności i synergii 

między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, EFIS oraz pozostałymi 

programami i inicjatywami wspieranymi przez UE, a także krajowymi inwestycjami 

publicznymi i prywatnymi instrumentami finansowymi, w celu uzyskania maksymalnej 

wartości dodanej i synergii dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału takich inwestycji; z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by opracować wytyczne dotyczące 

komplementarności tych funduszy; 

7. zauważa powiązania między celami procesu europejskiego semestru a programowaniem 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, które znajdują 

odzwierciedlenie w umowach partnerstwa; dlatego uważa, że po reformie w latach 2014–

2020 instrumenty polityki spójności mogą odegrać bardzo ważną rolę we wdrażaniu 

odnośnych zaleceń dla poszczególnych krajów, wspierając w ten sposób reformy 

strukturalne i przyczyniając się do osiągnięcia strategicznych celów UE oraz do 

skutecznego wdrożenia umów partnerstwa; niemniej jednak podkreśla wieloletni i 

długoterminowy charakter programów i celów w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w odróżnieniu od rocznego cyklu europejskiego 

semestru, a także potrzebę koordynacji priorytetów Unii Europejskiej oraz krajowych, 

regionalnych i lokalnych potrzeb; 

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia odpowiedniego potencjału 

administracyjnego w celu zwiększenia jakości usług użyteczności publicznej dla 

korzystających z nich osób, a także zapewnienia większej przejrzystości, wydajności i 

rozliczalności w udzielaniu zamówień publicznych np. poprzez wykorzystanie 

innowacyjnych rozwiązań, takich jak elektroniczne zamówienia publiczne, oraz 

przeciwdziałanie korupcji; przypomina w tym kontekście znaczenie należytego 

zarządzania finansami oraz dobrego zarządzania gospodarczego; w związku z tym apeluje 

o wydajne wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych również 

w celu przyczynienia się do przeprowadzenia reformy struktur i procesów, zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz świadczenia usług; podkreśla potrzebę ustanowienia kryteriów 

efektywności w zakresie wykonania budżetu; 

9. podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą odegrać kluczową 

rolę we wdrażaniu reform strukturalnych poprzez kluczowe inwestycje w gospodarkę 

realną, a jeżeli będą rozsądnie ukierunkowane i skutecznie wdrażane, mogą osiągnąć cele 
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określone w reformie polityki spójności na lata 2014–2020; przyznaje, że istnieje pilna 

potrzeba skupienia uwagi na poprawie otoczenia inwestycyjnego, i zauważa, że zarówno 

zalecenia dla poszczególnych krajów, jak i uwarunkowania ex ante w ramach polityki 

spójności na lata 2014–2020 mają do odegrania kluczową rolę w tym kontekście, 

ponieważ niosą ze sobą niezwykle pozytywne efekty mnożnikowe dla szerszego otoczenia 

inwestycyjnego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by fundusze 

UE były wykorzystywane w pełnym zakresie oraz w jak najbardziej skuteczny i wydajny 

sposób, a zarazem zgodnie z zasadą pomocniczości; 

10. zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący ustanowienia programu wspierania reform 

strukturalnych; wzywa Komisję do dopilnowania, aby środki przeznaczone na ten 

program – opracowany dla zapewnienia wsparcia na wniosek państwa członkowskiego 

oraz zgodnie z przewidzianymi sposobami zarządzania – były wykorzystywane w celu 

wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 174 TFUE, 

a także, aby program był wdrażany w taki sposób, by uniknąć dodatkowych utrudnień 

administracyjnych oraz zachować spójność z istniejącymi zasobami i ustaleniami 

dotyczącymi reformy strukturalnej; zaznacza, że współustawodawcy powinni dokonać 

zmiany wniosku Komisji, określając dokładniej metodologię i wskaźniki, jakie należy 

wykorzystywać podczas monitorowania wdrażania i skuteczności programu, unikając 

jednocześnie stosowania zbędnego prawa wtórnego; apeluje do wszystkich odnośnych 

służb o dalszą współpracę w celu koordynacji działań i uniknięcia powielania przy 

oferowaniu pomocy w wydajnym i skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych; 

11. wzywa Komisję, by z myślą o zwiększeniu kontroli demokratycznej zarządzania 

gospodarczego i za pośrednictwem porozumienia międzyinstytucjonalnego w większym 

zakresie włączyła Parlament Europejski w cały proces, jak zaproponowano w 

sprawozdaniu pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r.; uważa, że 

porozumienie to powinno zatem zapewnić m.in. regularną wymianę poglądów między 

Parlamentem, Radą i Komisją przed opublikowaniem rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego i zaleceń dla poszczególnych krajów. 
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