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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. przyjmuje z zadowoleniem przedstawioną przez Komisję roczną analizę wzrostu 

gospodarczego na 2017 r., która stanowi ważny element procesu ożywienia w Europie 

opartego na strategii inwestycyjnej, reformach strukturalnych, tworzeniu miejsc pracy i 

odpowiedzialnych finansach publicznych, zmierzających do dalszego promowania 

wyższego wzrostu gospodarczego, umocnienia ożywienia gospodarczego w Europie oraz 

osiągnięcia pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej; 

2. jest zaniepokojony, że nadal istnieją dowody wskazujące na nierównowagę 

makroekonomiczną i ograniczoną konwergencję, zwłaszcza w strefie euro; 

3. jest zaniepokojony niedostateczną realizacją zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach 

ożywienia gospodarczego w Europie, jak również znaczną luką inwestycyjną w UE, która 

zagraża potencjałowi wzrostu gospodarczego w UE w dłuższej perspektywie; wzywa 

państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych zobowiązań do wdrażania reform 

strukturalnych i ograniczenia własnego wskaźnika zadłużenia i deficytu budżetowego w 

celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; uważa, że państwa 

członkowskie powinny w dalszym ciągu ponosić główną odpowiedzialność za wdrażanie 

zaleceń dla poszczególnych krajów oraz decydowanie o najlepszych sposobach tego 

wdrażania; podkreśla rolę władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych 

podmiotów, a także samych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

(EFSI) we wspieraniu tych reform strukturalnych, tworzenia miejsc pracy i inwestycji; 

zwraca się do Komisji, aby rozważyła w stosownych przypadkach zaangażowanie władz 

lokalnych i regionalnych w europejski semestr; 

4. apeluje o politykę europejskiego semestru zmierzającą do pobudzenia popytu krajowego 

w celu uodpornienia gospodarki europejskiej w kontekście pogarszającej się światowej 

prognozy gospodarczej i spowolnienia popytu globalnego; 

5. uznaje cel Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma 

służyć wspieraniu projektów inwestycyjnych wysokiego ryzyka w celu wzmacniania 

potencjału wzrostu gospodarczego w oparciu o wysokiej jakości miejsca pracy i 

wydajność; wyraża jednak zaniepokojenie z powodu ogromnych dysproporcji w 

wykorzystaniu Funduszu pomiędzy UE-15 (91 % finansowania) a UE-13 (9 % 

finansowania); przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji zmierzającą do zwiększenia 

synergii i komplementarności między EFIS a EFSI, a także zapewnienia bardziej 

ukierunkowanej lokalnej pomocy technicznej, w celu zniwelowania rozbieżności na 

jednolitym rynku przez umożliwienie wszystkim regionom rozwoju ich potencjału oraz w 

celu poprawy zasięgu geograficznego EFIS w całej UE; apeluje do EBI i Komisji o 

zadbanie, aby podział środków był oparty na roztropnej analizie finansowej ze 

sprawiedliwą oceną wniosków na podstawie ich wartości; podkreśla jednak, że nadal 

brakuje dowodów dotyczących oddziaływania wkładu EFIS na wzrost gospodarczy i 

tworzenie miejsc pracy; w związku z tym podkreśla, że EFIS muszą mieć charakter 

dodatkowy względem EFSI i nie powinny w żadnym wypadku podważać roli polityki 

spójności jako głównej polityki inwestycyjnej Unii Europejskiej, która zbliża UE do 
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obywateli; apeluje do Komisji o zaproponowanie dalszych działań zmierzających do 

zmniejszenia i lepszego zrównoważenia wspomnianej rozbieżności; 

6. podziela pogląd Komisji, że centrum doradztwa inwestycyjnego musi zostać 

rozbudowane, tak aby było zdolne do pracy w skali bardziej lokalnej i regionalnej oraz do 

lepszej współpracy z krajowymi bankami prorozwojowymi, a także aby było użytecznym 

narzędziem pomocy dla projektodawców w opracowywaniu lepszych projektów, 

szczególnie w przypadku regionów lub sektorów, w których potrzebna jest dodatkowa 

popularyzacja i zdolność techniczna; zwraca się do Komisji o promocję lepszego 

wykorzystywania EFIS przez władze lokalne i regionalne w całej UE, szczególnie przez 

platformy inwestycyjne; w tym celu zachęca Komisję do pomocy przez 

rozpowszechnianie informacji i do podjęcia kwestii obecnego braku zdolności 

administracyjnej i instytucjonalnej na szczeblu niższym niż krajowy; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wykorzystywanie całego potencjału EFIS i EFSI zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w UE; 

7. podkreśla, że w kontekście europejskiego semestru i starań na rzecz uproszczenia polityki 

spójności, takich jak działania grupy roboczej ds. lepszego wdrażania, państwa 

członkowskie muszą przyspieszyć działania, by wdrożyć konieczne reformy strukturalne i 

wszelkie inne środki wspierające to wdrażanie, w tym budowanie zdolności 

instytucjonalnej, w celu pobudzenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz usunięcia 

przeszkód napotykanych przez beneficjentów polityki spójności; podkreśla jednak 

potrzebę koordynacji priorytetów UE oraz potrzeb krajowych, regionalnych i lokalnych; 

podkreśla znaczenie uwarunkowań ex-ante dla poprawy budowania zdolności w 

państwach członkowskich; podkreśla potrzebę wzmożonego komunikowania osiągniętych 

wyników obywatelom europejskim, tak aby bardziej wyeksponować europejską wartość 

dodaną; 

8. podkreśla potrzebę szybszego wdrażania EFSI w okresie programowania finansowego 

2014–2020; przyjmując do wiadomości, że państwa członkowskie powinny być nadal 

odpowiedzialne za wskazywanie programów, uważa, że w ślad za analizą niedociągnięć w 

realizacji powinny iść dostosowane zalecenia, które należy włączyć do procesu 

formułowania zaleceń dla poszczególnych krajów; apeluje do Komisji o zaangażowanie 

się w bliski dialog z państwami członkowskimi w celu określenia takich środków; 

9. podkreśla, że w celu lepszego reagowania na wyzwania gospodarcze i pobudzania 

wzrostu gospodarczego należy zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność 

we wdrażaniu, ilekroć korzystają one z klauzul dotyczących inwestycji; podziela w tym 

kontekście pogląd Trybunału Obrachunkowego, że zamówienia publiczne, które od lat 

stanowią problem, wymagają uwagi również na szczeblu Komisji, przy czym Komisja 

powinna występować w charakterze rzecznika usprawnień w tej dziedzinie; 

10. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że wniosek Komisji dotyczący zawieszenia części EFSI 

dla Hiszpanii i Portugalii został zawieszony w obliczu konstruktywnej krytyki ze strony 

Parlamentu, która jednoznacznie wykazała, że wniosek ten jest zbędny, i w oparciu o 

ocenę Komisji, która twierdzi, że oba kraje czynią postępy w kierunku osiągnięcia celów 

zmniejszenia deficytu; podziela pogląd Komisji, że w strefie euro wymagane jest 

przyjęcie bardziej kolektywnego podejścia, które uwzględnia różnice w sytuacji 

budżetowej między państwami członkowskimi; przypomina w związku z tym o roli 
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Komisji jako strażnika traktatów; oczekuje ponadto od Komisji sprawozdania na temat 

stosowania art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, spodziewanego w 2017 r., w 

którym zostanie uwzględniona opinia Parlamentu wyrażona podczas zorganizowanego 

dialogu z 2016 r.; 

11. z zadowoleniem przyjmuje deklarację Komisji dotyczącą znaczenia inwestycji w wiedzę, 

innowacje, kształcenie i ICT jako czynniki stymulujące wzrost; opowiada się za 

przyjęciem polityki, która umożliwi każdemu obywatelowi europejskiemu podstawowy 

dostęp do łączności; 

12. uważa, że plan inwestycyjny dla Europy osiągnie swoje cele dopiero dzięki zwiększeniu 

zaangażowania MŚP, władz lokalnych i innych podmiotów na szczeblu najbliższym 

obywatelowi; apeluje do EBI i Komisji o zadbanie, by te zainteresowane strony były w 

stanie pomyślnie planować i prowadzić wnioski o finansowanie projektów, otrzymywały 

odpowiednie wsparcie i nie były narażone na niepotrzebne obciążenia regulacyjne; w 

szczególności zwraca uwagę na możliwość korzystnego wpływu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność na zapewnienie, by opinie wszystkich podmiotów 

lokalnych zostały wysłuchane; 

13. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla MŚP za pośrednictwem segmentu MŚP w EFIS i 

inicjatywy dotyczącej MŚP; jest zbudowany trwającym ożywieniem gospodarczym w 

sektorze MŚP od czasu kryzysu finansowego w 2008 r.; apeluje do Komisji o współpracę 

z państwami członkowskimi, aby zapewnić podejmowanie działań w problematycznych 

obszarach, takich jak małe tempo wzrostu liczby zatrudnionych przez MŚP i zastój w 

sektorach produkcji, budownictwa i handlu detalicznego; 

14. uważa, że dostęp do finansowania pozostaje głównym wyzwaniem dla rozwijających się 

MŚP; zwraca uwagę, że sektor bankowości komercyjnej, regulowany przede wszystkim 

przez państwa członkowskie, pozostaje dla większości MŚP głównym źródłem 

finansowania; zwraca więc uwagę, że to państwa członkowskie nadal będą głównymi 

podmiotami w procesie ożywienia gospodarczego w sektorze MŚP i że Komisja powinna 

zadbać o to, by jej działania odegrały skuteczną rolę pomocniczą. 
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