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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że Unia Europejska w obliczu przyszłych rozszerzeń musi stawić czoła trzem 
głównym wyzwaniom z zakresu polityki spójności tzn. pogłębieniu się rozbieżności w 
rozwoju, przeniesieniu środka ciężkości polityki spójności na wschód oraz utrzymującym 
się nierównościom w łonie europejskiej Piętnastki;

2. przypomina, że w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na działania z zakresu 
polityki regionalnej w Bułgarii i Rumunii Komisja przewidziała środki budżetowe w 
wysokości 16,5 mld euro (w tym 11,858 mld euro na fundusze strukturalne i 4,643 mld 
euro na fundusze spójności) na okres 2010-20131;

3. uważa, że Komisja i Rada muszą przedstawić wstępne scenariusze finansowe odnoszące 
się do polityki spójności przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji z 
jakimkolwiek państwem kandydującym, a w trakcie prowadzenia negocjacji z państwem 
kandydującym - szczegółowe scenariusze finansowe;

4. podkreśla wagę bardzo ścisłego podejścia w pod względem ilościowej i jakościowej 
oceny wykorzystania funduszy strukturalnych, które skutkuje dobrym zarządzaniem i 
właściwą kontrolą w celu osiągnięcia optymalizacji stosunku kosztów do korzyści 
wydatków Unii w zakresie spójności, w interesie obywateli europejskich;

5. podkreśla wagę sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz sprawozdań z działalności
Komisji jako narzędzi przyczyniających się do oceny dobrego zarządzania funduszami 
strukturalnymi i, w razie konieczności, przewiduje podjęcie koniecznych działań w 
ramach dorocznej procedury budżetowej;

6. uważa, że przy obecnym stanie systemu środków własnych Unii, trudno byłoby 
sfinansować ewentualne przyszłe rozszerzenia bez szkody dla skuteczności obecnych 
działań z zakresu polityki spójności;

7. podkreśla, że przy okazji renegocjowania w połowie okresu należy uwzględnić 
perspektywę ewentualnych nowych rozszerzeń i oszacować ich wpływ gospodarczy i 
budżetowy.

  
1 Komisja Europejska, Sprawozdanie nr 43 REV w sprawie perspektyw finansowych 2007-2013.
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