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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. wyraża pogląd, że przewidziane we wstępnym projekcie budżetu kwoty przeznaczone na 
politykę regionalną odpowiadają potrzebom Unii w zakresie działań zmierzających do 
zmniejszenia różnic regionalnych i osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i goeteborskiej;
wzywa zatem do utrzymana lub, w razie koniczności, przywrócenia wszystkich linii 
budżetowych wstępnego projektu budżetu;

2. podkreśla życzenie Parlamentu, aby w projekcie budżetu na rok 2008 szczególną uwagę 
zwrócono na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także mikroprzedsiębiorstwa, ze względu 
na ich rolę w rozwoju regionalnym;

3. w związku z potrzebą odmłodzenia społeczeństwa europejskiego, wspiera środki mające 
na celu pomoc młodym wykwalifikowanym kobietom w założeniu działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub w uzyskaniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pomimo przeciągających się negocjacji nad perspektywą finansową i porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym Komisja Europejska żywi nadzieję, że będzie w stanie przyjąć 
wszystkie krajowe programy strategiczne przed lipcem 2007 r., unikając w ten sposób 
zbędnych opóźnień, jak te, które powstały na początku poprzedniego okresu programowania.
W tym zakresie należy zauważyć, że, inaczej niż w niektórych innych obszarach polityki, o 
ile ogólne cele są określone w odpowiednich rozporządzeniach, dokładny przydział środków 
finansowych na poszczególne projekty zależy od krajowych ram strategicznych państwa 
członkowskiego, które aktualnie są opracowywane i zatwierdzane we współpracy z Komisją 
Europejską, oraz absorpcji funduszy wspólnotowych przeznaczonych na zatwierdzone 
programy operacyjne.

W oświadczeniu dotyczącym szacunkowych środków finansowych na rok 20081 Komisja 
przypomina, że „wszystkie liczby dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są 
określone na podstawie środków finansowych ustalonych w podstawie prawnej i są w pełni 
zgodne z pułapami porozumienia międzyinstytucjonalnego”. Ustanawiając przepisy 
budżetowe Komisja Europejska dokonała zatem oceny potrzeb, biorąc pod uwagę decyzje 
Rady Europejskiej z 2005 r., przepisy dotyczące perspektywy finansowej na lata 2007-2013 
oraz porozumienie międzyinstytucjonalne, kwoty należne w ramach bieżących projektów 
rozpoczętych w okresie programowania 2000-2006, prawdopodobne wnioski o wypłatę 
zaliczek na okres bieżący. Zobowiązania w ramach funduszy strukturalnych na rok 2008 
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wzrastają o 0,9%1, a płatności o 3,2%2, podczas gdy zobowiązania Funduszu Spójności o 
14,4%3, a płatności o 36%4. Należy zauważyć, że jedna linia budżetowa działu 1b) wykracza 
poza zakres polityki strukturalnej/spójności. Jest to linia budżetowa przeznaczona na 
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), która stanowi wkład z tego działu na 
rzecz współpracy transgranicznej. Wchodzi ona w zakres polityki stosunków zagranicznych.
Konieczność zachowania trwałej dyscypliny budżetowej i spadek inwestycji publicznych na 
skalę europejską przesunęły nacisk na potrzebę stworzenia warunków wymaganych w 
związku z:

Ø systemami tworzenia miejsc pracy netto
Ø zajęciem się kwestią wykluczenia społecznego
Ø rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.

Takie właśnie podejście, dostosowane do nowych warunków UE-27, będzie miernikiem 
sukcesu polityki regionalnej w trakcie wszystkich śródokresowych przeglądów, które zostaną 
przeprowadzone w 2008 i 2009 r. Na przestrzeni 2008 r. Komisja będzie ściśle monitorować 
okres programowania 2000-2006 oraz zamknięcie programów i projektów, a także oceniać 
wpływ, jaki wywarła polityka w tym okresie. Jednocześnie będzie zapewniać, aby programy 
w pełni uwzględniały priorytety strategii wzrostu i zatrudnienia.

Komisja informuje5, że w 2007 r. podział środków na pokrycie zobowiązań jest tymczasowy i 
oparty na danych historycznych z okresu programowania 2000-2006. Niemniej jednak 
oczywiste jest, że Komisja Europejska jest jedyną instytucją, która ma dostęp do niezbędnych 
informacji dotyczących pełnych wymogów budżetowych i z uwagi na to sprawozdawca 
proponuje, aby wszelkie nieuzasadnione zmiany wprowadzone przez Radę do jej projektu 
budżetu były niezwłocznie korygowane przez Parlament.

Komisja informuje także, że starzenie się populacji, zwłaszcza w niektórych regionach, a 
nawet państwach członkowskich, spowodowane spadkiem wskaźników urodzin, stało się 
jednym z najważniejszych wyzwań dla przyszłości Europy. W związku z tym zasadniczą 
kwestią jest promowanie wartości rodzinnych i pomaganie młodym rodzinom w godzeniu 
obowiązków zawodowych i rodzinnych.
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