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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem zauważa, że Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 
perspektywy finansowej 2007-2013, wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że 
przeznaczone zasoby są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb Unii, a szczególnie 
rozwoju regionalnego, w tym okresie;

2. jest zdania, w szczególności, że środki budżetowe przeznaczone w ramach pozycji 1b, 
zwłaszcza środki na cele związane z konkurencyjnością i spójnością terytorialną, są 
wyraźnie niewystarczające; w związku z tym wzywa do ponownego ustalenia wysokości 
środków na poziomie proponowanym przez Parlament w rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 
r. w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 
2007-20131;

3. zauważa, że wniosek Rady dotyczący perspektywy finansowej wykazuje niezgodności z 
projektem legislacyjnym, nad którym pracuje obecnie Parlament, i przypomina Radzie, 
że zmiany w tym projekcie mogą być wprowadzane jedynie w ramach procedury 
współdecyzji;

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, którego 
celem jest pomoc ludności regionów w reagowaniu na zmiany następujące w wyniku 
delokalizacji i globalizacji;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rezerwy elastyczne, w szczególności rezerwa dla 
spójności i rezerwa solidarności, znajdują się poza zakresem ram finansowych; wnioskuje 
z tego, że ich wykorzystanie nie powinno mieć wpływu na kwoty rezerwowane dla 
funduszy strukturalnych;

6. domaga się, by mechanizmy i procedury pobierania środków z tych rezerw zostały 
dostosowane tak, by zapewniona była możliwość szybkiego i efektywnego korzystania z 
tych rezerw;

7. domaga się, by środki anulowane zgodnie z zasadą n+2 były zwracane do rezerwy na 
jakość i realizację oraz by ta rezerwa została wyraźnie opisana w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym; ponadto zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi 
i Radzie wniosku opisującego w zarysie wdrożenie mechanizmu ponownej alokacji 
środków;

8. wskazuje, że wszystkie państwa członkowskie okazują wyraźną wolę niezwłocznego 
rozpoczęcia kolejnego okresu programowania;

9. podkreśla, że potrzebne jest szybkie zatwierdzenie ram wieloletnich 2007-2013 przez 
dwa ramiona władzy budżetowej, co pozwoli państwom członkowskim na zaplanowanie 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0224.
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programów i uniknięcie zbędnych opóźnień w rozpoczęciu ich realizacji; ponadto zwraca 
uwagę, że należy unikać opóźnień w realizacji, jakie pojawiły się na początku bieżącego 
okresu programowania.


