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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Tymczasowej ds. Wyzwań 
Politycznych i Środków Budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek: 

1. Uważa, że europejska polityka regionalna jest nieodzownym narzędziem pozwalającym 
Unii na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji regionalnych, 
pobudzenia wzrostu i konkurencyjności, a także do rozwoju i wspierania pojęcia 
tolerancyjnego, opiekuńczego społeczeństwa, posiadającego wspólny interes w 
solidarności. Jest przekonany, że wspólne działanie na szczeblu europejskim jest bardzo 
skuteczne, ponieważ pozwala na realizację zadań ekonomicznych na dużą skalę, 
racjonalizację procedur oraz tworzenie wspólnej puli środków, w szczególności w 
związku z współpracą transgraniczną. Silna, wystarczająco sfinansowana europejska 
polityka regionalna jest niezbędnym warunkiem zdolności Unii do uporania się z 
kolejnymi rozszerzeniami. 

 
2. Przytacza sugestie Komisji Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki zawarte w jej 

opinii z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Budowanie 
naszej wspólnej przyszłości: polityczne wyzwania oraz środki budżetowe rozszerzonej 
Unii”,1  a w szczególności fakt, iż: 

– wspiera poziom inwestycji w kapitał materialny i ludzki zaproponowany przez 
Komisję Europejską w jej komunikacie „Budowanie naszej wspólnej przyszłości: 
polityczne wyzwania oraz środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-
2013”, w związku ze spójnością wzrostu i zatrudnienia, a także przyjmuje ze 
szczególnym zadowoleniem nacisk Komisji na wzmocnienie zasobów ludzkich w celu 
zwiększenia potencjału dla wzrostu i konkurencyjności;  

– domaga się od Komisji opracowania celów i wskaźników zgodnie z wytycznymi 
wniosków ze szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie i Göteborgu; cele te i wskaźniki 
powinny być wymierne i konkretne, pokrywać wymiar ekonomiczny, społeczny i 
środowiskowy oraz powinny być w pełni częścią programów regionalnych oraz 
krajowych funduszy strukturalnych; 

– wzywa dlatego do zwiększenia limitu Perspektywy Finansowej, który winien być 
ustalony na poziomie 1,24% DNB, tak jak zostało to zaproponowane przez Komisję w 
celu zapewnienia wystarczających środków dostępnych dla funduszy regionalnych i 
strukturalnych, a także dla kluczowych transeuropejskich projektów transportowych. 

3. Docenia wysiłki poczynione na rzecz najbardziej peryferyjnych regionów mające na celu 
wyrównanie trudności, na które regiony te napotykają w dostępie do rynku wewnętrznego. 

4. Zwraca uwagę na znaczenie wsparcia dla słabo zaludnionych regionów oraz szczególnej 
sytuacji regionów wyspiarskich i górskich. 

                                                 
1 COM(2004)0101. 
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5. Przyjmuje z zadowoleniem przyznanie priorytetowego znaczenia inicjatywom 
wspólnotowym URBAN i Equal, czego wynikiem jest wzrost funduszy dla miast i 
obszarów miejskich oraz zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy miastami i 
władzami regionalnymi. 

6. Zauważa, że Komisja proponuje, by górny pułap środków pozostał na poziomie 1,24% 
DNB i zgadza się z Komisją, iż zaproponowany wzrost wykorzystania tych środków w 
ramach tego pułapu jest nieodzowny, jeżeli Unia zamierza spełnić zobowiązania i uniknąć 
w Europie kolejnego publicznego rozczarowania. 

7. Jest świadomy, że środki finansowe muszą być wydawane efektywnie, lecz podkreśla 
zarazem, że polityka spójności i polityka strukturalna UE w minionych latach unaoczniła 
osiągniętą europejską wartość doddaną oraz przyczyniała się zawsze do pozyskiwania  w 
regionach dodatkowych środków finansowych.  

8. Przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zarówno IPA1 jak i ENPI2  zawierać będą specjalne 
elementy służące wspieraniu współpracy transgranicznej w celu zwiększenia trwałego 
rozwoju gospodarczego, ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 
promowania demokracji. 

 
9. Żąda od Komisji szczegółowego monitorowania postępów lub regresów w regionach 

dotkniętych efektem statystycznym oraz przedstawienia Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania rocznego dotyczącego sytuacji w tych regionach. 

10. Zwraca uwagę, iż dotknięte efektem statystycznym regiony nadal potrzebują wsparcia ze 
strony UE, które to muszą otrzymać; żaden region nie powinien postrzegać siebie jako 
„przegrany rozszerzenia”. 

11. Z zadowoleniem przyjmuje utworzenie dostosowawczego funduszu wzrostu, który 
pozwoli Unii na podjęcie szybkich i skutecznych działań służących przyspieszeniu 
postępów w zadaniach przebiegających z opóźnieniem. Zwraca się do Komisji, aby przy 
ponownym rozdziale środków wzięła pod uwagę w szczególności regiony dotknięte 
efektem statystycznym, a także nalega, by decyzje o ponownym rozdziale środków były 
tematem procedury współdecyzji, w stopniu w jakim dotyczą one priorytetów ustalonych 
uprzednio przez Parlament i Radę. 

12. Zwraca uwagę, że zarządzanie finansowe funduszy strukturalnych będzie w przyszłości 
bardziej proporcjonalne i zdecentralizowane, przyznając tym samym większą 
odpowiedzialność za sprawne zarządzanie finansowe Państwom Członkowskim i 
regionom.  Popiera Komisję w jej staraniach racjonalizacji procedur, zmniejszenia 
kosztów administracyjnych i przyspieszenia decyzji. Wymaga jednakże od Komisji 
zapewnienia przejrzystości, informowania Parlamentu o każdej nieprawidłowości 
stwierdzonej w trakcie krajowych lub regionalnych procedur kontroli, a także o środkach, 
które podjęto, aby poprawić taką sytuację. 

13. Zachęca Komisję do podjęcia wyraźnych działań, w związku ze zweryfikowanym 

                                                 
1 Instrument przedakcesyjny. 
2 Instrument Europejskiego Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
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Europejskim Funduszem Społecznym, mających na celu integrację społeczną imigrantów 
i wzrost ich dostępu do źródeł zatrudnienia poprzez umożliwienie obywatelom krajów 
trzecich, o różnym pochodzeniu kulturowym, religijnym, językowym oraz etnicznym, 
uczestniczenia we wszystkich aspektach społeczeństwa europejskiego. 

14. Wzywa Komisję do podjęcia działań zapewniających, iż w polityce spójności i w polityce 
strukturalnej nie będą dokonywane większe cięcia finansowe na rzecz innych polityk. 

15. Wzywa Komisję do dołożenia starań w celu utrzymania harmonogramu, tak by nowe 
programy polityki spójnosci oraz polityki strukturalnej mogły rozpocząć się na czas w 
2007 r. 
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