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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że w dniu 5 lipca 2007 r. środki pozostające do wypłaty za poprzedni okres 
wynosiły 92 693 mln euro, z czego większa część (ponad 65 mld euro) dotyczy projektów 
objętych celem 1 (ponad 70% środków na pokrycie zobowiązań);

2. zauważa, że polityka spójności (EFRR, Fundusz Spójności i EFS) stanowi obecnie 36% 
ram finansowych na lata 2007-2013, a zatem kwotę 347 mld euro w cenach bieżących;

3. podkreśla wagę opóźnień w realizacji płatności na polityki wpisane w rubryce 1B 
(Spójność), chociaż jest to priorytet polityczny Unii Europejskiej w ramach finansowych 
na lata 2007-2013;

4. ubolewa, że środki pozostające do wypłaty osiągają obecnie niepokojący poziom 3 lat 
zobowiązań, podczas gdy 2 lata wydają się stanowić „normalny” dopuszczalny próg, i jest 
zdania, że należałoby zahamować tę tendencję w perspektywie przeglądu ram 
finansowych;

5. zauważa, że w swoim sprawozdaniu rocznym za rok budżetowy 2006 (rozdział 6, punkt 
6.39) Trybunał Obrachunkowy wyraża wiele uwag krytycznych w związku z 
wykonywaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o duży wskaźnik błędów 
wynoszący przynajmniej 12% przyznanego współfinansowania;

6. ubolewa nad znacznym opóźnieniem Komisji w zatwierdzaniu krajowych strategicznych 
ram odniesienia oraz programów operacyjnych dotyczących EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności na okres 2007-2013; uważa, że opóźnienie to nie powinno powodować utraty 
funduszy przez państwa członkowskie, w związku z czym domaga się, aby Komisja 
zapewniła państwom członkowskim wszelką niezbędną pomoc; podkreśla, że rzeczywiste 
wykonanie na koniec września 2007 r. rubryki 1B wynosiło 37% środków na 
zobowiązania, a 59% środków na płatności;

7. przypomina, że przestrzeganie zasady umarzania z urzędu ma podstawowe znaczenie dla 
promowania przez władze zarządzające szybkiego finansowania i szybkiej realizacji 
przedsięwzięć; nalega na respektowanie zasady N+2 (oraz N+3 w nowych państwach 
członkowskich przez pierwsze trzy lata ram finansowych 2007-2013);

8. przypomina, że odnotowane w realizacji polityki strukturalnej opóźnienia są spowodowane 
m.in. zbyt sztywnymi procedurami i że wobec tego należy zastanowić się nad ich 
uproszczeniem oraz nad jasnym podziałem obowiązków i uprawnień między UE i 
państwami członkowskimi;

9. powtarza, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za gospodarowanie środkami i 
przypomina, że porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawiera 
oświadczenie w tej materii, i że w związku z tym pożądane jest wprowadzenie na 
odpowiednim szczeblu politycznym krajowego oświadczenia, dotyczącego wspólnie 



PE396.762v03-00 4/5 AD\701000PL.doc

PL

zarządzanych funduszy wspólnotowych;

10.zwraca się do Komisji i państw członkowskich o jak najszybsze sfinalizowanie ostatnich, 
jeszcze niezatwierdzonych planów operacyjnych;

11.zwraca się do Komisji o pilne rozpoczęcie nowego programowania przy uwzględnieniu 
zasad dobrego zarządzania finansowego, rentowności inwestycji oraz rzeczywistej 
zdolności absorpcyjnej państw członkowskich; podkreśla również ważną rolę państw 
członkowskich i władz zarządzających w procesie terminowego i prawidłowego składania 
wniosków o dokonanie płatności;

12.przypomina wspólne zaangażowanie Parlamentu i Rady w kontrolę procesu zatwierdzania 
planów operacyjnych i projektów i zwraca się do Komisji o dostarczenie narzędzi nadzoru 
podczas procedury budżetowej zgodnie z wnioskiem zawartym we wspólnej deklaracji z 
dnia 13 lipca 2007 r.;

13. jest zdania, że w tym celu należałoby wprowadzić jakościowe i ilościowe wskaźniki 
wydajności, wspólne dla wszystkich państw członkowskich, i przypomina, że 
wynagrodzenie pracowników, wskaźnik ubóstwa, jakość życia, konkurencyjność, długość 
życia, zmiany poziomu długoterminowego bezrobocia oraz poziom usług użyteczności 
publicznej w regionach mogłyby między innymi być brane pod uwagę jako wskaźniki 
jakościowe; zwraca się do państw i regionów beneficjentów funduszy europejskich o 
bardziej eksponowane informowanie o roli Unii Europejskiej, tak aby obywatele wiedzieli, 
że Unia Europejska znacznie przyczynia się do rozwoju ich obszarów i spójności;

14.wzywa Komisję do zanalizowania w kolejnych raportach zakresu w jakim różne 
instrumenty i strategie polityczne, w tym polityka spójności, przyczyniły się do postępu 
osiągniętego w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej; osiągnięcia i problemy 
powinny zostać przeanalizowane we wszystkich istotnych obszarach, zwłaszcza w tych 
objętych strategią lizbońską.
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