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Wstęp 
 
Niniejszy dokument roboczy składa się z dwóch części. W pierwszej części rozważane są  
podstawowe zasady i elementy zawarte w projekcie Komisji, a także te zagadnienia, które 
podnoszono w trakcie debaty. W drugiej części omówiony został stan negocjacji w 
odniesieniu do szczególnej treści projektu rozporządzenia.  
 
I. PODSTAWOWE ZASADY I ELEMENTY PROJEKTU 
 
(i) Tło 
 
Projekt Komisji dotyczący rozporządzenia ogólnego ściśle nawiązuje do wniosków 
„Trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej”1, przedłożonego w lutym 
2004 r. Przedstawia on spójną ogólną architekturę funduszy strukturalnych opartą o podejście 
strategiczne w odniesieniu do następujących trzech założeń:  
 

- priorytet, którym jest zademonstrowanie solidarności z krajami spójności i regionami 
konwergencji, umocniony w kontekście rozszerzenia Unii;  

 
- bliska współpraca między wszystkimi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 

uczestnikami i agendą z Lizbony i Gothenburga, poprzez stworzenie konkurencyjności 
regionalnej i realizację celu, jakim jest zatrudnienie; takie podejście rozwiązałoby 
kwestię  nierówności i uzupełniło cel, jakim jest konwergencja na pozostałej części 
terytorium Wspólnoty;  

 
- wzmocnienie współpracy terytorialnej. 

 

Jak dotąd polityka zmierzająca do promowania celów UE w odniesieniu do obywateli na 
poziomie lokalnym jest obecnie zagadnieniem najważniejszym.  

(ii) Aspekty finansowe 
 
Aby mieć prawdziwy obraz sytuacji, należy rozważyć równowagę budżetową zawartą w 
projekcie, nawet jeżeli szczegółowa dyskusja na temat ogólnego pakietu finansowego musi 
odbyć się gdzie indziej.  
 
Komisja zaproponowała, aby środki przeznaczone na „spójność” były naliczane procentowo 
w stosunku do europejskiego DKB (Dochodu Krajowego Brutto). Spowoduje to 
wyasygnowanie kwoty równej 0.41% DKP, co stanowi równowartość 0.46% przed 
transferem środków na rzecz pojedynczych instrumentów finansowania rolnictwa i 
rybołówstwa, na które przeznaczone środki wyniosą 0.5% DKB. 
 
Aby to osiągnąć, Komisja nie zaproponowała wzrostu w ograniczeniach budżetu UE w 
stosunku do środków, które pozostaną na tym samym poziomie, tj. 1.24% DKB, aczkolwiek 
proponuje wzrost wykorzystania środków w ramach tego ograniczenia.  
 
(iii) Alokacja środków 
                                                 
1 Jeszcze nie opublikowany w Dz.U., biuletyn  EU /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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Komisja proponuje następującą alokację środków: 
 
 

Proponowana alokacja środków na okres 2007-2013 
 Kwota  (w mld €) % całości 
Cel  - „Konwergencja”  
w którym: 264.0 78.54% 

Regiony, w których PKB wynosi mniej niż 75% 
średniej wspólnotowej liczonej dla 25 krajów UE   177.8 52.90% 
Regiony „niezbieżne” (efekt statystyczny)  22.1 6.58% 
Fundusz Spójności 63.0 18.74% 
Regiony peryferyjne  1.1 0.33% 

Cel - “Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”  
w którym: 57.9 17.22% 

Regiony „zbliżające się” (oprócz Celu 1 poprzez wzrost 
PKB) 9.6 2.85% 
Programy regionalne (EFRR) 24.1 7.18% 
Programy krajowe (EFS) 24.1 7.18% 

Cel – „Współpraca terytorialna” 
w którym: 13.2 3.94% 

Współpraca przygraniczna 4.7 1.40% 
Współpraca przygraniczna wykorzystująca instrument 
sąsiedztwa  1.6 0.48% 
Współpraca ponadnarodowa 6.3 1.87% 
Sieć współpracy i wymiana doświadczeń 0.6 0.18% 

Rezerwa na realizację 10.1 3.00% 
Pomoc techniczna 1.0 0.30% 
RAZEM POLITYKA SPÓJNOŚCI  336.1 100.00% 
 
 
(iv) Podstawowe zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu 
 
Projekt zawiera następujące podstawowe nowe elementy: 

- większe skoncentrowanie się na celu “Konwergencja”, które stanowi prawie 80% 
całości środków w porównaniu z 70% w poprzednim okresie; 

- względna redukcja w przydziale środków na cel „Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie w porównaniu do poprzednich Celów 2 i 3: 23.8% w latach 2000-2006 w 
porównaniu do 14.3% w okresie po roku 2007 (nie uwzględniając „zbliżania się”, co 
było uprzednio zawarte w Celu 1); 

- znaczny wzrost środków przeznaczonych na cel “Współpraca terytorialna” w 
porównaniu inicjatywą INTERREG w poprzednim okresie, tak aby uwzględniał:  

o zwiększenie współpracy przygranicznej w wyniku rozszerzenia Unii 

o nowy instrument sąsiedztwa 

o wzrost znaczenia kwestii ponadnarodowych  

- inicjatywy Wspólnoty takie jak URBAN, EQUAL czy LEADER zostały włączone do 
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„głównego nurtu” lub włączone do ogólnego programowania; 

- wzrost partnerstwa pomiędzy właściwymi regionalnymi, lokalnymi, municipalnymi i 
innymi władzami publicznymi, partnerami społecznymi i ekonomicznymi oraz innymi 
odpowiednimi organami reprezentującymi społeczności, środowiska ekologiczne i 
organizacje pozarządowe;  

- przyjęcie zasady proporcjonalności, gdzie zakres kontroli Wspólnoty został 
zwiększony lub zmniejszony w zależności od środków pieniężnych UE przypisanych 
do projektu;  

- wprowadzenie podejścia strategicznego opartego na wytycznych strategicznych 
Wspólnoty w zakresie spójności i krajowych referencyjnych strategii ramowych;  

- uproszczony i zdecentralizowany system wdrożeniowy w odniesieniu do zarządzania, 
kontroli i programowania z naciskiem na kontraktowy charakter programowania; 
zmiany te będą oznaczały koniec Wspólnotowych Ram Wsparcia i tzw. „dodatków do 
programu”, przy utrzymaniu programów operacyjnych;  

- wprowadzenie istotnej rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość, aby nagrodzić postęp 
jaki poczyniono w porównaniu do sytuacji wyjściowej i krajowej rezerwy 
konwergencyjnej na pokrycie nieprzewidzialnych lokalnych lub branżowych 
kryzysów;  

 
Wreszcie, należy podkreślić, że mało jest prawdopodobne, aby w następnym okresie doszło 
do ponownego przekroczenia programów, dzięki utrzymaniu zasady automatycznego 
uwolnienia niewykorzystanych środków (N+2). Niewypłacone środki z budżetu UE w ciągu 
dwóch lat od ich przyznania zostaną trwale utracone. 
 
II. OBECNA SYTUACJA 
 
W świetle powyżej przedstawionego opisu głównych elementów projektu, można stwierdzić, 
że obecna debata w Radzie dotyczącą projektu rozporządzenia koncentruje się na dwóch 
podstawowych kwestiach: 
 

- debata na temat aspektów finansowych, z uwagi na fakt, że polityka spójności stanowi 
jeden z głównych elementów Perspektywy Finansowej; 

 
- aspekty polityczne i kwestia rządów; równowaga między interwencją na poziomie 

Wspólnoty i kraju zmierzająca do osiągnięcia celów spójności oraz równowaga 
między Komisją a Państwami Członkowskimi w kwestii zarządzania i kontrolowania 
polityki unijnej;  

 
Kwestie te zostały poniżej omówione, przy czym w dalszej części dokumentu zawarto także 
analizę głównych punktów spornych samego projektu. 
 
(i) Debata finansowa  
 
W odniesieniu do aspektów finansowych jesteśmy ograniczeni jeżeli chodzi o rozpoczęcie 
szczegółowych dyskusji przez działania Parlamentu ze względu na trwające prace Komisji 
tymczasowej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 
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2007-2013. Prace tej komisji mają umożliwić Parlamentowi uzgodnienie jednolitego 
stanowiska w tej sprawie.  
 
Niemniej debata na ten temat jest niezmiernie istotna, gdyż pakiet finansowy stanowi 
kluczowy i integralny element sukcesu polityki spójności. Co więcej, należy to zagadnienie 
postrzegać w świetle zagrożenia cięciami budżetowymi zaproponowanymi przez sześć 
Państw Członkowskich, które wezwały do stworzenia ograniczenia na poziomie 1% DKB.  
Jednakże, niezależnie od wartości, które w rezultacie zostaną uzgodnione jest jasne, że budżet 
UE pozostanie bardzo mały. Nawet 1.24% DKB nie dojdzie do ok. 2.5% wszystkich 
wydatków publicznych w Unii. 
 
Jest oczywiste, że decyzje dotyczące wydatków na rolnictwo (drugi główny element budżetu 
UE) już w zasadzie zostały podjęte aż do roku 2013, przy czym wszelkie cięcia budżetu UE 
najbardziej odbiją się na polityce spójności. Nowa Perspektywa Finansowa zwykle winna być 
uzgadniana przed rozpoczęciem przygotowywania przez Komisję projektu budżetu na rok 
2007. W przypadku braku porozumienia stosowane będą roczne budżety co wywoła, co 
najmniej, pojawienie się okresu niepewności i ewentualne zakwestionowanie wieloletnich 
programów w ramach funduszy strukturalnych.  
 
(ii) Debata polityczna 
 
W Unii Europejskiej panuje powszechna zgoda co do tego, że UE powinna odgrywać ważną 
rolę w procesie pomagania najbiedniejszym regionom Europy. Pozostaje jednak pytanie, jakie 
środki poza “konwergencją” UE powinna podjąć i w jakim zakresie polityka UE powinna być 
definiowana, zarządzana i kontrolowana centralnie. Innymi słowy, czy polityki poza obrębem 
“konwergencji” powinny być ponownie “znacjonalizowane”, a Państwa Członkowskie 
powinny mieć więcej swobody  we wdrażaniu pozostałych polityk Wspólnoty według 
własnego uznania?  
 
Odbyło się wiele debat dotyczących tych zagadnień po opublikowaniu raportu SAPIRA1 
latem 2003 r. Komisja Europejska przeanalizowała go i, po przeprowadzeniu dokładnych 
badań, wyraziła poparcie dla swojej obecnej hipotezy, a mianowicie takiej, że Unia powinna 
nadal pozostać „społecznością solidarności” i jest przekonana, że interwencje Wspólnoty nie 
tylko stanowią istotną wartość dodaną w kwestii ekonomicznej i społecznej spójności,  ale są 
prawdziwym „efektem za pieniądze” dla Unii i Państw Członkowskich.  Polityka spójności 
UE stanowi znacząco mniej niż 1% wszystkich wydatków publicznych w Europie, lecz choć 
środki na ten cel są raczej skromne, fundusze strukturalne mogą dać impuls do dalszego, 
znaczącego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji, dane 
pokazują, że regiony będące beneficjentami polityki spójności wykazały znacznie wyższą 
stopę wzrostu gospodarczego niż wyniosła średnia w UE. Co więcej,  Państwo Członkowskie 
wnoszące środki netto otrzymuje znaczące korzyści finansowe w ramach tej polityki, gdzie 
każde wydane jedno euro generuje kilka euro w zamian.2 
 
Niniejszą debatę należy postrzegać w szerszym kontekście tzw. Strategii Lizbońskiej, której 
celem jest, aby UE, do 2010 r., stała się najbardziej konkurencyjną i dynamicznym 

                                                 
1 Raport Niezależnej Grupy Badawczej Wysokiego Szczebla w oparciu o inicjatywę Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej, Bruksela, lipec 2003 r. 
2 3 euro, cel 2 „Regiony” 
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gospodarką świata opartą na wiedzy z trwałym wzrostem gospodarczym i większą spójnością 
społeczną. Jaką rolę w osiągnięciu tego celu winna odgrywać unijna polityka spójności? Jak 
bardzo Państwa Członkowskie, regiony i inni uczestnicy społeczno – ekonomiczni winni być 
zaangażowani w tę Strategię?  
 
Przede wszystkim chodzi o to, czy uznajemy, że takie partnerstwo jest zdolne wygenerować 
rezultaty, które odpowiadają naszym założeniom. Dlatego waśnie debata dotyczy tego, czy 
naprawdę skutkiem podejścia "od góry do dołu” jest trwały rozwój gospodarczy, czy może 
nie byłoby spowodować, aby właściwi regionalni i lokalni uczestnicy zaangażowali się w 
aktywny udział na każdym etapie realizacji tego procesu.  
 
Jednocześnie, ta szeroko zakrojona debata została odzwierciedlona w stanowisku przyjętym 
wobec szczegółów technicznych odnoszących się do sposobu prowadzenia  polityki 
spójności. Trwa więc przez cały czas dyskusja, czy należy dalej upraszczać procedury i 
elastyczniej zarządzać polityką. W zasadzie problem sprowadza się do tego, czy należy 
koncentrować się na podejściu na szczeblu Wspólnoty czy na szczeblu kraju oraz w jakim 
zakresie jest konieczna, lub pożądana, kontrola na szczeblu centralnym.  
 
Kluczowe pytanie dotyczy zagadnień szczegółowych omówionych poniżej.  
 
(iii) Możliwe szczególne punkty sporne projektu 
 
W trakcie prezydencji niderlandzkiej rozpatrywanie projektu na poziomie Rady osiągnęło 
zaawansowany poziom, przy czym dokonana została pogłębiona analiza tekstu przez Grupę 
Roboczą ds. Działań Strukturalnych. I choć, formalnie, Parlament z tych dyskusji jest 
wyłączony, pojawiło się kilka obszarów, które potencjalnie mogą być konfliktowe.  
 
Zostały one rozpatrzone poniżej w odniesieniu do stanowiska Parlamentu przyjętego w 
rezolucji Parlamentu z czwartku, 22 kwietnia 2004 r. w sprawie „Trzeciego raportu na temat 
spójności gospodarczej i społecznej”.1 Słowo „punkt” odnosi się do punktu rezolucji, 
natomiast słowo „artykuł” odnosi się do artykułu w projekcie Komisji COM (2004) 492 final. 
 
Partnerstwo (art. 10) 
 
Zasada ta winna zostać dobrze przyjęta, a w szczególności propozycja, aby Państwa 
Członkowskie w znacznym stopniu zaangażowały regiony w aktywie partnerstwo. I to nie 
tylko we wdrożenie operacji strukturalnych, ale także w przygotowanie i monitorowanie 
krajowych referencyjnych strategii ramowych. W tym zakresie Parlament Europejski w 
swojej rezolucji wyraził „poparcie dla propozycji wzmocnienia partnerstwa i współpracy 
pomiędzy lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i unijnymi obszarami władzy oraz dla 
zachęcania Państw Członkowskich, by korzystały one z możliwości zawierania porozumień 
trójstronnych tam, gdzie ma to uzasadnienie”. Co więcej Parlament Europejski zwrócił się do 
Komisji o „opracowanie harmonijnych i wiążących zasad oraz kryteriów tworzenia 
partnerstwa i rozwoju w ramach rozporządzeń ramowych na 2007-2013 w zakresie funduszy 
                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie „Trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej” z 22 kwietnia 2004 r. (czwartek), (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-
0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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strukturalnych, jednocześnie zapewniając istnienie skutecznego partnerstwa poprzez 
ponoszenie kosztów ich udziału;" (punkt 94). 
 
Wydaje się, że propozycja zachowania zasady partnerstwa spotkała się ogólnie w Radzie z 
akceptacją, a także uznano wartość dodaną, która z tego może wynikać. Jednakże nie zdobyło 
poparcia włączenie do listy partnerów przez Komisję „innych właściwych organów 
reprezentujących społeczności, środowiska ekologiczne, organizacje pozarządowe i  organy 
odpowiedzialne za promowanie równości płci”. 
 
Interwencja subsydiarna i proporcjonalna (art. 11) 
 
Ogólnie dobrze przyjęte zostało wprowadzenie zasady proporcjonalności zgodnie z którą, aby 
zredukować koszty operacji, kwestie administracyjne i kontrola odniesiono proporcjonalnie 
do funduszy UE. Tutaj Parlament Europejski stanął na stanowisku, że  „Komisja powinna 
zachować niezależne uprawnienia w kwestii monitorowania i kontroli procesu wdrażania 
interwencji strukturalnych i ich zgodności z prawem UE i unijnymi celami”. Jednak zastrzegł 
sobie prawo „do wyrażenia ostatecznego stanowiska z chwilą zapoznania się z projektem 
rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” (punkt 86). 
 
Niektóre Państwa Członkowskie wzywają obecnie do dalszego uproszczenia i rozszerzenia 
zasady proporcjonalności. W praktyce oznaczałoby to ograniczenie funkcji „kontrolnych” 
Komisji.  
 
Parlament stał zawsze na stanowisku, że uproszczenie polityki spójności winno być kwestią 
priorytetową, i że udział w projektach winien być  łatwiejszy dla „podmiotów gospodarczych, 
uniwersytetów i organizacji krajowych, tak by działania ich nie były niepotrzebnie 
ograniczane przez biurokrację, wymogi sprawozdawczości dotyczące płatności, itd.” (punkt 
88). Jednakże istnieje cienka linia między sprawowaniem mniejszej kontroli, a brakiem 
kontroli w ogóle.  
 
Parlament musi mieć na uwadze utrzymanie odpowiedniej równowagi.  
 
Dodatkowość  (art. 13) 
 
Istnieje powszechna zgoda, że „dodatkowość” powinna pozostać kluczową zasadą polityki 
spójności. Zgodnie z treścią projektu Komisji „Środki funduszy strukturalnych nie mogą 
zastępować wydatków publicznych lub równoważnych ponoszonych przez Państwa 
Członkowskie”. Środki UE muszą zatem stanowić wartość dodaną do tego, co Państwa i tak 
planują w danym przypadku wydać.  
 
Jest oczywiste, że kontrola w tym zakresie jest trudna. Jednakże Parlament Europejski 
wskazał w tym zakresie „na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na to, by odnośne krajowe 
i regionalne władze  działały zgodnie z zasadą dodatkowości, na mocy której środki UE są 
dodane do a nie zastępują  środki krajowe oraz na to, by Komisja posiadała niezbędne 
narzędzia nadzoru w tym zakresie”. (punkt 95). 
 
Dlatego determinacja Komisji, że zasadę tę należy respektować, głównie w ramach krajowych 
referencyjnych strategii ramowych, powinna zostać dobrze przyjęta. Jednak dziwne wydaje 
się, że weryfikacja w połowie okresu ograniczona jest wyłącznie do celu “Konwergencja”, a 
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nie ma zastosowania do “Współpracy regionalnej i zatrudniania”. Zwłaszcza uwzględniając 
fakt, że cel ten ma za zadanie promowanie bardziej zrównoważonego rozwoju. 
 
W istocie wskazywano, że idea ta może być sprzeczna z zasadą równego traktowania i może 
prowadzić do dyskryminacji najbiedniejszych Państw Członkowskich.  
 
Równość płci (art. 14) 
 
Propozycja Komisji zapewnienia równości kobiet i mężczyzn i w ogóle uwzględnienie tego 
problemu stało się już częścią acquis Wspólnoty. Wpłynęło wiele wniosków w sprawie 
rozszerzenia tej zasady na inne grupy społeczne. Sam Parlament wskazał, że „należy 
promować aktywizację społeczną grup pokrzywdzonych i likwidować bariery stojące przed 
osobami niepełnosprawnymi.” (punkt19). 
 
Parlament musi bardzo uważnie wnioski te rozpatrzyć.  
 
Strategiczne wytyczne Wspólnoty w sprawie spójności (art. 23 – 24) 
Krajowa referencyjna strategia ramowa (art. 25 -26) 
 
Parlament konsekwentnie dążył do poprawy koordynacji polityki regionalnej z innymi 
politykami branżowymi i stwierdził, w tym kontekście, że “dojdzie do wzmocnienia 
wszechstronności i komplementarności poprzez skoncentrowanie się polityki regionalnej na 
ograniczonej liczbie tematów oraz poprzez istnienie wszechstronnej strategii spójności.” 
(punkt 74).  W szczególności, w swojej rezolucji, opowiedział się za ideą przyjęcia ogólnego 
europejskiego dokumentu strategicznego w zakresie polityki spójności i przygotowaniem 
przez Państwa Członkowskie dokumentów odnoszących się do strategii polityki” (punkt 87). 
 
Poddano już pod dyskusję kwestię, że niektóre Państwa Członkowskie sprzeciwiają się takiej 
strategii zorientowanej na Wspólnotę i preferują bardzie krajowe podejście. W tej kwestii 
Parlament prezentował konsekwentne i stałe stanowisko Dlatego w swojej rezolucji 
stwierdził, że „wyraża zadowolenie, że Komisja przyznaje, iż europejska polityka regionalna 
dotyczy wszystkich regionów i Państw Członkowskich Unii i z satysfakcją zauważa, że nie 
zaproponowano żadnej ponownej nacjonalizacji polityki spójności.” (punkt 4). 
 
Projekt Komisji nie zawiera dalszych kroków zmierzających w określeniu kluczowych 
elementów wytycznych strategicznych. Konieczne będzie zastanowienie się, czy 
rozporządzenie to powinno zostać uszczegółowione w zakresie środków zmierzających do 
osiągnięcia głównych celów spójności, czy też lepiej będzie pozostawić tę kwestię aż do 
uchwalenia samych wytycznych strategicznych.  
 
W każdym razie jest jasne, że proces przewidziany na przyjęcie tych wytycznych – procedura 
zgody na mocy art. 161 Traktatu, niedokładnie spełnia oczekiwania Parlamentu w zakresie 
równego partnerstwa. Tak jak Parlament Europejski stwierdził “europejski dokument 
strategiczny w zakresie spójności musi być podporządkowany prawu europejskiemu, które 
odzwierciedla pełny udział Parlamentu Europejskiego w procesie legislacji, zgodnie z treścią 
art. III-119 projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy” (punkt 89). 
 
W odniesieniu do krajowej referencyjnej strategii ramowej wiele różnych opinii wywołała 
dokładna równowaga między proponowanymi częściami strategicznymi i operacyjnymi  oraz 
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treścią w nich zawartą. W tej kwestii Parlament chciałby podkreślić swoje uprzednie 
stanowisko, że „rzetelne zarządzanie funduszami strukturalnymi stanowi kluczowy problem” 
(punkt 91). 
 
Kontynuacja strategiczna i doroczna debata (art. 27 – 30) 
 
Propozycja Komisji dotycząca rocznego raportu sporządzanego przez Państwa Członkowskie, 
rocznego raportu sporządzanego przez Komisję i coroczne badanie programów nie spotkała 
się z akceptacją większości Państwa Członkowskich. Zamiast tego wydaje się, że występuje 
znaczące poparcie dla okresów trzyletnich. 
 
Parlament już wypowiedział się pozytywnie na temat “corocznego przeglądu dokonywanego 
przez instytucje europejskie w celu omówienia dokonanego postępu; sugeruje, że przegląd 
taki mógłby odbyć się w czasie wiosennego posiedzenia Rady Europy po konsultacji z 
Parlamentem” (punkt 90). 
 
Ocena  (art. 45 – 47) 
 
W odniesieniu do oceny Parlament Europejski, w szczególności, poprosił „Komisję o  
sporządzenie na kolejny okres programowania bardziej wykonalnych procedur weryfikacji 
dodatkowości, zintegrowanych z programowaniem, monitoringiem i procesem oceny i takich,  
które można wykorzystać razem z danymi budżetowymi i statystycznymi”. Co więcej, 
Parlament poprosił Komisję „o stworzenie szczególnych środków, takich jak sankcje, co 
miałoby zapewnić zgodność z niniejszą zasadą”. (punkt 97). 
 
Wydaje się, że projekt Komisji, w szczególności do ocen ex ante spotkał się ze znaczącym 
oporem ze strony Państw Członkowskich, które uważają, że są one niepotrzebne i kłopotliwe. 
Właśnie te Państwa Członkowskie są zwolennikami pozostania przy obecnych, bardziej 
elastycznych rozwiązaniach.  
 
Rezerwa Wspólnoty na realizację i jakość (art. 48) 
 
Rezerwa Wspólnoty na realizację i jakość stanowi ważną część projektu Komisji jako 
mechanizm nagradzający postępy, przy czym stanowisko to popiera w swojej rezolucji 
Parlament Europejski. (punkt 96). 
 
Wydaje się, że większość Państw Członkowskich sprzeciwia się obecnie temu pomysłowi. 
Jednakże, muszą na pewno zostać zachowane jakieś pozytywne środki zapewniające, że różne 
założenia są należycie realizowane.  
 
Krajowa rezerwa konwergencyjna (art. 49) 
 
Parlament odniósł się szczególnie pozytywnie do „utworzenia krajowych rezerw na pokrycie 
nieprzewidzianych branżowych lub lokalnych kryzysów pod warunkiem, że kwoty te będą 
znaczące i nie będą wyłącznie gestem symbolicznym.” (punkt 96). 
 
Wydaje się, że panuje między Państwami Członkowskimi zgoda co do tego, że rezerwy 
winny być opcjonalne, gdzie decyzja o ich utworzeniu lub nie, należałaby do Państwa 
Członkowskiego.  
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