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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że spójność stanowi jeden z celów UE ustanowionych w art. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej, została zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do kompetencji 
dzielonych przez UE z państwami członkowskimi; podkreśla, że polityka spójności, 
której budżet na lata 2014–2020 wynosi 351,8 mld EUR, tj. jedną trzecią WRF, jest 
jedną z najważniejszych strategii politycznych UE, a także jej główną polityką w 
zakresie inwestycji publicznych;

2. podkreśla, że polityka spójności, dążąca do ustanowionego w traktacie celu, jakim jest 
promowanie i wspieranie ogólnego harmonijnego rozwoju państw członkowskich i 
regionów, opiera się na polityce solidarności i zmierza do zmniejszenia różnic 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych między regionami UE i w ich obrębie 
oraz do zapewnienia, by żaden region nie został pominięty; uważa, że przyczynia się 
ona do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w całej Unii, a także do 
realizacji kluczowych celów i priorytetów Unii, w tym celów w zakresie klimatu i 
energii oraz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego;

3. przypomina, że polityka spójności jest jednym z najważniejszych instrumentów 
służących realizacji priorytetów określonych w projekcie budżetu Komisji na 2020 r.; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że potrzeby w zakresie płatności na lata 2007–2013 
zostały zaspokojone oraz że poprawiła się realizacja płatności i zwiększył wskaźnik 
wyboru projektów, które nabrały właściwego tempa, a ich odsetek, osiągając w 
styczniu 2019 r. 75%, zrównał się w końcu z poziomem z poprzedniego okresu 
programowania; 

5. odnotowuje wzrost o 2,5% środków na zobowiązania w poddziale 1b projektu budżetu 
na 2020 r. w porównaniu z budżetem na 2019 r., natomiast środki na płatności ogółem 
wzrosły o 6,4%;

6. wzywa Komisję i Radę, aby wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu programowania i 
uniknęły kolejnych kryzysów związanych z płatnościami;

7. zauważa, że jeżeli chodzi o przesunięcia środków do instrumentu „Łącząc Europę”, 
rok 2020 będzie drugim rokiem, w którym będzie można wnioskować o kolejne 
płatności zaliczkowe na działania rozpoczęte w latach 2014, 2015 lub 2016, a także 
ostatnim rokiem realokacji niewykorzystanych środków;

8. zauważa, że na finansowanie programu wspierania reform strukturalnych zostaną 
wykorzystane środki z łącznego marginesu na zobowiązania; ostrzega, że zwiększanie 
środków nie powinno odbywać się kosztem polityki spójności;

9. apeluje o przeprogramowanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zgodnie 
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z porozumieniem osiągniętym w toku procedury budżetowej w 2019 r. dotyczącym 
zwiększenia poziomu środków na zobowiązania; 

10. wzywa Komisję, aby zadbała o przejrzyste, sprawiedliwe i odpowiedzialne 
wykorzystywanie zasobów Unii.


