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1. Czy Pani zdaniem propozycja podziału środków między nowe i stare kraje 
członkowskie w adekwatny sposób odzwierciedla wyzwania, jakie stoją przed polityką 
spójności w związku z niedawnym rozszerzeniem? Czy sądzi Pani, że z punktu 
widzenia programowania polityki spójności korzystniejszy jest 5 letni okres 
perspektywy finansowej, niż dłuższy - trwający 7 lat?  

 
2. Czy uważa Pani, że poziom finansowania zaproponowany w projekcie perspektywy 

finansowej na lata 2007- 2013 będzie wystarczający, by zapewnić realizację celu, jakim 
jest dostosowanie regionów mniej rozwiniętych do poziomu umożliwiającego im 
skuteczne konkurowanie z innymi regionami? Jak zamierza Pani zagwarantować 
przedstawicielom regionów objętych Celem 1, że poziom finansowania będzie 
wystarczający dla wypełnienia zobowiązań zmierzających do osiągnięcia konwergencji, 
wyrażonych w Traktatach? 

 
3. Jakie jest Pani zdanie na temat wniesionego ostatnio przez głównych płatników netto 

postulatu o zmniejszenie poziomu ich kontrybucji w budżecie wspólnotowym do 
maksymalnej wysokości 1,00%, którzy argumentują, że największa część wydatków 
dotyczących polityki spójności zostanie przeznaczona dla nowych państw 
członkowskich? Czy uważa Pani, że takie podejście może sprzyjać stworzeniu 
niekorzystnej linii demarkacyjnej między nowymi państwami członkowskimi i 
państwami, które znajdują się w okresie "phasing-out"? 

 
4. Czy sądzi Pani, że utrzymaniu wsparcia w okresie przejściowym (phasing-out), 

przewidzianemu w regionach objętych efektem statystycznym, towarzyszą odpowiednie 
środki finansowe? Czy może Pani zapewnić, że zyski płynące z pobudzenia 
ekonomicznego tych obszarów, a w konsekwencji stały wzrost zatrudnienia i 
konkurencyjności, nie zostaną zagrożone przez efekt statystyczny, który może 
zaprzepaścić korzyści uzyskane do tej pory i być przyczyną wyobcowania lokalnych 
społeczności? 

 
5. Strategia przyjęta przez Komisję i przedstawiona w komunikacie zatytułowanym: 

"Wzmocnienie partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych" została skonstruowana 
wokół idei wzajemnego oddziaływania polityki regionalnej oraz polityk rolnictwa, 
rybołówstwa i transportu.  Biorąc pod uwagę, że każda z tych polityk ma inne 
priorytety, jakimi środkami dysponuje przyszły Komisarz, by móc zapewnić skuteczną 
koordynację, która jest niezbędna dla powodzenia tej strategii? Czy Pani zdaniem 
słuszna jest propozycja dopuszczająca możliwość podwyższenia poziomu 
współfinansowania do wysokości 85% dla regionów ultraperyferyjnych, bez względu na 
ich rzeczywisty PKB? 

 
6. W swojej rezolucji w sprawie Trzeciego Raportu o Spójności przyjętej w dniu 22 

kwietnia 2004 r. Parlament Europejski podkreślił znaczenie zasady solidarności dla 
rozwoju regionów cierpiących ze względu na szczególne trudności wynikające z ich 
położenia geograficznego oraz postulował o podjęcie specjalnych działań na rzecz tych 
regionów. Czy Pani Komisarz mogłaby poinformować komisję o działaniach, które 
zamierza podjąć w odpowiedzi na ten postulat Parlamentu? Czy Pani Komisarz 
zechciałaby powiadomić komisję, czy zamierza zaproponować zwiększenie pomocy 
finansowej dla tych regionów, w ramach zmian wprowadzanych w dziedzinie 
wspólnotowej polityki konkurencji?  
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7. Jak zamierza Pani zapewnić poszanowanie zasady dodatkowkości? W szczególności, 

jakie działania zamierza podjąć Komisja, by zapewnić, że państwa członkowskie nie 
zmniejszą swej kontrybucji finansowej proporcjonalnie do sumy, jaką Komisja 
przeznacza na projekty? W jakim stopniu sprzyja Pani wprowadzeniu i zachęcaniu 
państw członkowskich do przyjęcia łatwego do zweryfikowania systemu opartego na 
deklaracjach państw członkowskich zapewniających, że przyjmują one na siebie 
odpowiedzialność za wdrażanie Funduszy Strukturalnych oraz, że Komisja skoncentruje 
się na kontroli, zapewniając, że możliwe będzie w ten sposób uniknięcie powielania 
wysiłków związanych z codzienną kontrolą wdrażania programów? 

 
8. Czy uważa Pani, że poziom finansowania zaproponowany na wydatki związane z 

europejską współpracą terytorialną okaże się wystarczający, zważywszy na niski 
poziom rozwoju znacznej liczby regionów wewnątrz nowych granic Unii  i poza jej 
granicami?  Czy sądzi Pani, że nowy instrument sąsiedzkiej współpracy ułatwi 
koordynację między polityką spójności a polityką zewnętrzną Unii? Czy zamierza Pani 
utrzymać podejście INTERREG przy wdrażaniu tego instrumentu? 

 
9. W jaki sposób zamierza Pani udoskonalić i uprościć procedurę normatywną w zakresie 

wykonywania funduszy strukturalnych i w jaki sposób myśli Pani uczynić bardziej 
jasny i przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności między zainteresowanymi 
podmiotami, głównie Komisją, państwami członkowskimi, regionami i władzami 
wdrażającymi? Czy uważa Pani, że cel, jakim jest stosowanie zasady większości i 
procedury uproszczenia może zostać osiągnięty przy poszanowaniu zasad 
programowania, partnerskiej współpracy, dodatkowości i uzgadniania? Czy 
Uzupełnienie Programu zostanie zniesione, jak wynika z dostępnych dokumentów, czy 
też przeciwnie, stanie się bieżącym narzędziem innowacji przy zarządzaniu na poziomie 
lokalnym?   

 
10. Czy Pani, jako Komisarz odpowiedzialny za politykę regionalną, potwierdza, że 

niedopuszczalne jest wykorzystywanie środków Unijnych do konstruowania budynków 
i infrastruktury niedostępnej dla osób niepełnosprawnych? Czy będzie Pani zatem 
nalegała na ustanowienie w nowych rozporządzeniach wymogów dostępności, które 
będą stanowić warunek przyznania środków z Funduszy Strukturalnych? 

 
11. "Rozwój obszarów wiejskich" został usunięty z zakresu odpowiedzialności i z nazwy 

parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Czy zagadnienie to 
zostało włączone do zadań DG REGIO i w zawiązku z tym również do zadań Komisji 
Rozwoju Regionalnego? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pani prowadzić politykę w tej 
dziedzinie o rosnącym znaczeniu?   

 
12. Programy Inicjatyw Wspólnotowych, takie jak URBAN, LEADER, EQUAL 

dostarczają europejskiej współpracy wyjątkowych możliwości do wprowadzania 
innowacji i nowych pionierskich rozwiązań w wyzwaniach związanych z rozwojem. 
Jeśli wygasną one w następnym okresie planowania, to czy zostaną zastąpione innymi 
działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tych samych celów i w jakiej formie? Czy 
dysponuje Pani środkami wystarczającymi, by zwiększyć wysiłki Unii zmierzające do 
zwiększenia dynamizmu programów w zakresie polityki regionalnej dla miast? Czy nie 
należałoby położyć większego nacisku na programy szkoleń i wdrażania na rynek pracy 
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i skoncentrować wspólnotowe wysiłki głównie na miastach, w których występuje 
wysoki poziomi bezrobocia? Czy nowa Komisja / DG REGIO zamierza wspierać 
wskazane programy? 

 
13. Jakie instrumenty zamierza Pani zaproponować, by ułatwić wdrażanie zasad 

partnerskiej współpracy? W jaki sposób zapewnić, by Komisja miała możliwość 
monitorowania i kontroli właściwego stosowania zasady partnerstwa w odniesieniu do 
programów operacyjnych na wszystkich etapach ich wdrażania, jak również w 
Komitetach Monitorujących? W jakie uprawnienia należałoby wyposażyć Komisję, by 
mogła ona podjąć działania, w przypadku nieprawidłowego wdrażania zasad 
partnerstwa? Czy podejmie Pani kroki dla wzmocnienia partnerstwa i zasady 
uczestnictwa w finansowaniu polityki regionalnej, tak by społeczeństwo obywatelskie i 
organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska mogły 
zostać w pełni włączone w proces podejmowania decyzji? Czy uważa Pani, że w 
odniesieniu do Terytorialnego Paktu o Zatrudnieniu postanowienia o zaangażowaniu 
partnerów społecznych i ich przedstawicieli w programowanie inicjatyw, ich wdrażanie 
i monitoring mogą, poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, zostać 
zrealizowane dzięki wskazaniu i podkreśleniu pozytywnych doświadczeń Komisji i 
niektórych państw członkowskich (przykładowo Włoch i Hiszpanii) ? 

 
14. Czy zamierza Pani wspierać wzmocnienie zasady trwałości środowiska naturalnego we 

wszystkich działaniach podejmowanych w ramach Funduszu Regionalnego? W jaki 
sposób zapewnić, by UE nie tworzyła projektów, które nie będą stosowały się do 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska? Jak zamierza Pani włączyć procedurę 
strategicznej oceny wpływu do działań związanych z programowaniem pomocy 
strukturalnej?  

 
15. Czy przewiduje Pani utrzymanie tzw. rezerwę wykonania, która powinna zostać 

przyznana administracji każdego państwa członkowskiego po ocenie w połowie okresu, 
czy też zamierza Pani zaproponować reformę mającą na celu powierzenie zarządzania 
europejską rezerwą wykonania Komisji Europejskiej, tak by uzyskać europejski punkt 
widzenia na temat programów przynoszących najlepsze rezultaty? Czy wyraża Pani 
przekonanie, że zaproponowane kryteria powinny być uważane za właściwą i 
porównywalną podstawę dla przyznania tej rezerwy? Czy zamierza Pani zaproponować 
ocenę podejmowanych działań nie tylko z punktu widzenia wykorzystania środków, ale 
również jakości projektów? 
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