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 PROCEDURA 

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r. .... powołany(a) został(a) przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej.  

Rozpatrzyła projekt opinii podczas posiedzenia ... . 

Na ostatnim posiedzeniu przyjęła następujące propozycje w stosunku ... głosów popierających 
do ... głosów przeciwnych, przy ... wstrzymujących się od głosowania/ jednomyślnie. 

Następujące osoby były obecne na głosowaniu: ... (przewodniczący(a)/ urzędujący(a) 
przewodniczący(a), ... wiceprzewodniczący(a), ... wiceprzewodniczący(a), ... (sprawozdawca 
komisji opiniodawczej),...,... (w sprawie ...), ... (w sprawie ... zgodnie z art. 153 ustęp 2, ... oraz 
... . 
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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

 

Wstęp i przegląd sprawy 
 
Jeśli chodzi o Fundusze Strukturalne oraz Politykę Regionalną, istnieją trzy najistotniejsze 
aspekty procedury budżetowej na rok 2005. Po pierwsze, rok 2005 jest pierwszym pełnym 
rokiem budżetowym dla Unii Europejskiej 25 państw. Po drugie, w związku z powyższym, 
ogólne kwoty przeznaczone w PDB na Politykę Regionalną wzrosły.  Wzrost środków na 
pokrycie płatności przewyższa bardziej umiarkowany wzrost środków na pokrycie zobowiązań.  
Po trzecie, alokacja środków odzwierciedla proces przechodzenia od instrumentów 
przedakcesyjnych do korzystania ze wsparcia ze strony Funduszu Spójności w przypadku ośmiu 
z nowych Państw Członkowskich. 
 
Zmiany w strukturze wydatków Polityki Regionalnej i Funduszu Spójności powinny być 
zestawione ze zmianami w ogólnym poziomie zaproponowanych wydatków budżetowych. Dla 
całego zaproponowanego budżetu wzrost środków na pokrycie płatności wynosi 9,7%, dając 
sumę ogólną 109,5 miliarda euro wydatków.  Środki na pokrycie zobowiązań wzrosły dla całego 
budżetu do kwoty 117,2 miliarda - wzrost o 5,2%. W powiększonej Unii, środki na pokrycie 
płatności w ramach Funduszy Strukturalnych wzrosły o 14,8%, do kwoty ogólnej 35,4 miliardów 
euro, a środki na pokrycie zobowiązań wzrosły o 3,3%, do kwoty ogólnej 42,4 miliarda euro. Na 
tle ogólnych danych dotyczących Funduszy Strukturalnych, wydatki na Fundusz Spójności 
wzrosły o 7,3%, do kwoty ponad 3 miliardów euro, podczas gdy środki na pokrycie zobowiązań 
dla Funduszu Spójności spadły o 9,7%, do kwoty 5,1 miliarda euro. Ograniczenie środków na 
pokrycie zobowiązań Funduszu Spójności wynika przede wszystkim z faktu, że Irlandia nie ma 
już prawa się o nie ubiegać.  
 
Wstępne obserwacje wskazują, że słabsze tempo wzrostu wysokości środków na pokrycie 
zobowiązań, a w przypadku Funduszu Spójności nawet ich redukcja, w zestawieniu ze wzrostem 
wysokości środków na pokrycie płatności powinny przyczynić się do ograniczania wzrostu 
zobowiązań pozostających do spłaty ("reste a liquider", RAL).  
 
Wpływ rozszerzenia 
 
    14,8 % wzrost wydatków na środki strukturalne wynika przede wszystkim z podwojenia 
środków przeznaczonych na płatności, udostępnionych dla nowych Państw Członkowskich. 
Wydatki z Funduszy Strukturalnych w 10 nowych państwach UE wzrastają o 82%, a wydatki 
Funduszu Spójności w tych państwach o 330%, choć oczywiście przedakcesyjne wydatki 
strukturalne w nowych Państwach Członkowskich są wycofywane. Wydatki na pokrycie 
płatności w ramach Funduszy Strukturalnych w nowych Państwach Członkowskich wyniosą 
3,09 miliarda euro, podczas gdy środki na pokrycie zobowiązań osiągną kwotę 5,3 miliarda euro.  
 
 W ramach Funduszu Spójności, środki na pokrycie płatności dla nowych Państw 
Członkowskich wynoszą 0,7 miliarda euro, natomiast środki na pokrycie zobowiązań 2,39 
miliarda euro.  
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 Środki dla "Piętnastki"  
 
   Zarówno środki na pokrycie zobowiązań, jak i płatności, w ramach Funduszy Strukturalnych 
dla 15 starych Państw Członkowskich, wzrosły we Wstępnym Projekcie Budżetu. Środki na 
pokrycie płatności wzrosły o 11,3%, do kwoty 29,3 miliardów euro, natomiast środki na 
pokrycie zobowiązań wzrosły do kwoty prawie 33 miliardów euro.  Wzrost ten wydaje się 
adekwatny, ale w związku z wysokim stopniem wykonania budżetu Funduszy Regionalnych na 
2004 r. oraz działanie zasady N+ przyszły wzrost środków na pokrycie płatności może być 
konieczny. Z drugiej strony, nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie są możliwości przyjęcia 
środków Funduszy Strukturalnych przez nowe Państwa Członkowskie. Dlatego istotne jest, aby 
Komisja przekazała Parlamentowi aktualne informacje o przewidywanych wydatkach 
budżetowych w roku 2004. 
 
Ocena i Trzeci Raport o Gospodarczej i Społecznej Spójności 
 
  Sprawdzenie przez Komisję wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych dla każdego okresu 
ich wykorzystania jest wymogiem przepisowym.  Ocena ex-post będzie dostępna w 2004 r. dla 
okresu programów pomocowych 1994-1999. Oceny, z reguły korzystne dla Funduszy 
Strukturalnych, włączane są w przeprowadzany w połowie przegląd programów dla okresu 
2000-2006 oraz Trzeci Raport o Gospodarczej i Społecznej Spójności. Niestety słabości podczas 
ustalania celów w 1994 r. uniemożliwiły gruntowną analizę efektywności wykorzystania 
poniesionych kosztów. Mimo to, sprawozdawca komisji opiniodawczej jest świadomy faktu, że 
projekt budżetu na rok 2005 powinien być rozpatrywany również w świetle, gdy wejdzie ono w 
życie, Rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych i 
funduszu spójności (2007-2013), zastępującego Rozporządzenie 1260/1999. Należy żałować, że 
w szczególności dla Funduszu Spójności ewaluacja ex-post nie będzie ukończona aż do listopada 
2004 r.  
 
RAL- środki na zobowiązania pozostające do spłaty 
 
Jak stwierdzono powyżej, zaproponowany wzrost środków na pokrycie płatności w ramach 
Polityki Strukturalnej jest wyższy niż zaproponowany wzrost środków na pokrycie zobowiązań, 
co powinno spowolnić wzrost środków na zobowiązania pozostające do spłaty (RAL). Jednakże 
na podstawie danych z PDB utrzyma się wzrost RAL. "Anormalny" RAL, związany z 
programami z przed 1999 r., powinien zostać wyeliminowany w roku 2004. 
 
Zagadnienia szczególne i propozycje poprawek 
 
  Sprawozdawca komisji opiniodawczej wskaże teraz szczególne aspekty Wstępnego Projektu 
Budżetu, które mogą być, według niego, przedmiotem poprawek zaproponowanych przez 
komisję. Niniejsze, wstępne sugestie nie są niezmienne. Komisja, oczywiście, zachowuje 
prawo przedstawienia lub wycofania propozycji poprawek w odniesieniu do pierwszego 
czytania budżetu w Radzie oraz przyjęcia Projektu Budżetu w piątek, 16 lipca, w 
szczególności w odniesieniu do przywrócenia kwot zredukowanych przez Radę do 
wysokości zaproponowanych we Wstępnym Projekcie Budżetu. 
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 W świetle  wykonania środków na pokrycie płatności w UE 15 państw, sprawozdawca komisji 
opiniodawczej proponuje wzrost w wysokościach kwot przeznaczonych na cel 1 Polityki 
Regionalnej (linie 13-03-01) ponad początkowo zaproponowany poziom we Wstępnym 
Projekcie Budżetu.   Wprowadzony poprawką, wzrost o 250 milionów euro lub zaledwie 0.2% 
ponad poziom z 2004 r. spowodowałby wzrost środków na pokrycie płatności dla tej linii do 
poziomu średniego wzrostu wydatków nieobligatoryjnych we Wstępnym Projekcie Budżetu.  
 
 W odniesieniu do środków na pokrycie zobowiązań, sprawozdawca komisji opiniodawczej nie 
uważa, że redukcja funduszy we Wstępnym Projekcie Budżetu, w porównaniu z kwotą dostępną 
w 2004 r. dla celu 2 Polityki Regionalnej (linia 13-3-04) powinna nastąpić bez jednoznacznego 
uzasadnienia słuszności tej redukcji. Nie znaleziono żadnego podobnego uzasadnienia w PDB. 
Sprawozdawca proponuje wobec tego powrót do poziomu z 2004 r. na mocy poprawki, która 
doda 78,8 miliona euro lub 2% to danej linii. 
 
W szczególności, zaproponowano redukcję w kwotach przeznaczonych na specjalny program dla 
pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i państw graniczących z Irlandią (linia 13-03-02). W 
oczekiwaniu na przedstawienie przekonywujących dowodów na poparcie tych redukcji, 
sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje przywrócenie środków dla tego programu do 
poziomu z 2004 r. Wymaga to wprowadzenia poprawek, aby zwiększających środki na pokrycie 
płatności do kwoty 6,87 milionów euro. 
 
Wszystkie powyższe poprawki mieszczą się w zakresie wyznaczonym przez Prognozę 
Finansową na 2005 r. 
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