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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. uznaje, że budżet UE należy nadal wykorzystywać, aby wspierać ożywienie, 
konwergencję, sprawiedliwy i inkluzywny trwały wzrost oraz konkurencyjność 
europejskiej gospodarki, a także inne priorytety UE, takie jak spójność społeczna, 
gospodarcza i terytorialna, rozwój regionalny, działania w dziedzinie klimatu, 
cyfryzacja i innowacje, bezpieczeństwo i zarządzanie migracjami, a jednocześnie 
przyznaje, że pandemia COVID-19 spowodowała nowe i nieoczekiwane wyzwanie, na 
które UE i państwa członkowskie muszą odpowiedzieć z determinacją i znaleźć 
rozwiązania na szczeblu UE;

2. przypomina, że polityka spójności należy do kompetencji dzielonych między UE i 
państwa członkowskie oraz że jako jedna z głównych polityk w zakresie inwestycji 
publicznych będzie odgrywać ważną rolę w wychodzeniu z pandemii COVID-19; 
podkreśla, że polityka spójności opiera się na solidarności, a jej celem jest zmniejszenie 
różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych między państwami członkowskimi 
oraz w obrębie UE i regionów; podkreśla w związku z tym, że programy zarządzane 
przy wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) znacząco 
przyczyniają się do zrównoważonych rozwiązań na rzecz sprawiedliwego i 
inkluzywnego wzrostu gospodarczego, inwestycji i konkurencyjności, a także do 
wysokiej jakości, pewnych i bezpiecznych warunków pracy i życia obywateli, w tym 
równych szans, sprawiedliwości społecznej i niedyskryminacji;

3. zauważa, że budżet na 2021 r. rozpoczyna nowy okres programowania na lata 2021–
2027 oraz że powinien on odzwierciedlać zasady i priorytety zaktualizowanych i 
zmienionych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz skutecznie przyczynić się do 
złagodzenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19, przy czym 
należy starannie uwzględnić dostępne zasoby oraz reguły i zasady budżetowe, które 
zapewnią realistyczne, natychmiastowe i zadowalające wdrożenie;

4. podkreśla konieczność zapewnienia wystarczającego poziomu środków na płatności w 
budżecie na 2021 r., aby uniknąć nagromadzenia niezapłaconych roszczeń dotyczących 
WRF na lata 2014–2020; zauważa, że ze względu na opóźnienia w realizacji w okresie 
programowania 2014–2020 większość zwrotów będzie mieć miejsce w latach 2021–
2022;

5. jest zadowolony, że w marcu i kwietniu 2020 r. zwiększono elastyczność w polityce 
spójności, zwiększone stopy współfinansowania i wykorzystywanie funduszy UE w 
walce z kryzysem, oraz uważa, że elastyczność tę należy utrzymać również w WRF na 
lata 2021–2027;

6. z zadowoleniem przyjmuje środki zatwierdzone już przez Parlament Europejski – takie 
jak rozszerzenie Funduszu Solidarności UE na nadzwyczajne sytuacje kryzysowe 
związane ze zdrowiem publicznym – dzięki którym w 2020 r. dostępne będzie prawie 
800 mln EUR, oraz inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa (CRII i 
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CRII+), której celem jest zapewnienie 8 mld EUR na utrzymanie płynności w celu 
przyspieszenia europejskich inwestycji publicznych o wartości do 37 mld EUR, aby 
wspierać obywateli, regiony i kraje ciężko poszkodowane w wyniku pandemii 
koronawirusa;

7. z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ustawodawczą z 17 kwietnia 2020 r., w której 
zatwierdzono konkretne środki zapewniające wyjątkową elastyczność przy 
wykorzystywaniu funduszy ESI w odpowiedzi na pandemię COVID-19; zauważa, że 
spowoduje to przyspieszenie realizacji tych środków i, co za tym idzie, zwiększone 
zapotrzebowanie na środki na płatności, które należy odzwierciedlić w budżecie na 
2021 r.;

8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, by nie domagać się od państw 
członkowskich zwrotu niewykorzystanych zaliczek wypłaconych na początku roku, tj. 
przepis, zgodnie z którym państwa członkowskie nie będą musiały zwracać Komisji 
środków pozostałych z zaplanowanych wydatków, a jednocześnie przyznaje, że może to 
spowodować lukę finansową w budżecie na 2020 r. (płatności zaliczkowe stanowią 
dochody przeznaczone na określony cel w budżecie UE) i w konsekwencji może 
doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na środki na płatności w budżecie na 
2021 r.;

9. wzywa państwa członkowskie, aby jasno i zdecydowanie informowały o swoich 
planach, ambicjach i oczekiwaniach pokryzysowych oraz by uznały swoją wspólną rolę 
w przygotowaniu skoordynowanego podejścia UE.


