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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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 utrzymania lub, w razie koniczności, przywrócenia wszystkich linii 
budżetowych wstępnego projektu budżetu;

2. podkreśla życzenie Parlamentu, aby w projekcie budżetu ogólnego na rok 2009 
szczególną uwagę zwrócono na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także 
mikroprzedsiębiorstwa, ze względu na ich rolę w rozwoju regionalnym;

3. wzywa Komisję do podjęcia projektu pilotażowego w celu sprawdzenia nowego podejścia 
do szkoleń i edukacji społeczności Romów poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym 
i kontynuując dalszą edukacją młodych matek łącznie ze szkoleniami i edukacją 
dorosłych, umożliwiając tym samym społeczności Romów samowystarczalność pod 
względem rozwoju; zaleca by ww. projekt pilotażowy opierał się na bieżącym 
zrozumieniu problemów społeczności Romów w Unii Europejskiej i kładł nacisk na 
całkowite kompleksowe i synergiczne spektrum najlepszych procedur w tym zakresie. 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pod koniec pierwszego kwartału 2008 r. Komisja Europejska była w stanie przyjąć wszystkie 
krajowe programy strategiczne i w związku z tym zredukować ryzyko zbędnych opóźnień, 
takich jak zaistniałe na początku poprzedniego okresu programowania. Należy jednak 
zauważyć, że, inaczej niż w niektórych innych obszarach polityki, o ile ogólne cele są 
określone w odpowiednich uregulowaniach, a alokacja środków podzielonych pomiędzy 27 
państw członkowskich dokonana zostaje w roku poprzedzającym rozpoczęcie okresu 
programowania1, dokładny przydział środków finansowych na poszczególne projekty zależy 
od krajowych ram strategicznych państwa członkowskiego oraz absorpcji funduszy 
wspólnotowych przeznaczonych na zatwierdzone programy operacyjne.

W związku z powyższym należy przypomnieć, że „wszelkie kwoty dotyczące funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności są określane 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., postanowienia 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.

                                               
1 Rada Europejska, grudzień 2005 r. 
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 Zobowiązania w ramach funduszy strukturalnych na rok 2009 wzrosną o 2,5 % do kwoty 48 
413 900 euro, podczas gdy zabezpieczenie płatności spadnie o 13,9 % do kwoty 34 914 100 
euro.
Konieczność zachowania trwałej dyscypliny budżetowej i spadek inwestycji publicznych na 
skalę europejską przesunęły nacisk na potrzebę stworzenia warunków wymaganych w 
związku z:

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

W tym zakresie Komisja Europejska informuje nas1, że na okres 2007 - 2013 oczekiwane jest 
utworzenie średnio 775 000 nowych miejsc pracy w ramach celu konwergencji oraz 
konkurencyjności i zatrudnienia.

Takie właśnie podejście będzie miernikiem sukcesu polityki regionalnej w trakcie 
śródokresowych przeglądów, które zostaną przeprowadzone w 2009 r., a zaproponowany 
projekt pilotażowy musi być postrzegany w kontekście zapobiegania problemowi wyłączenia 
społecznego.
Na przestrzeni 2009 r. Komisja będzie monitorować okres programowania 2000-2006 oraz 
zamknięcie programów i projektów, a także oceniać wpływ, jaki wywarła polityka w tym 
okresie. Usłyszeliśmy, że w czasie okresu referencyjnego oba regiony celu 1 i 2 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spisały się bardzo dobrze w zakresie 
osiągnięcia poziomu wzrostu i konwergencji. W szczególności PKB regionów celu 1 wzrósł z 
64% średniej UE-15 w 1995 r. do 70 % w 2003 r.
Tak jak w 2008 r., podział środków zobowiązań na 2009 r. jest wstępny i opiera się na danych 
historycznych okresu programowania 2000 - 2006. Niemniej jednak Komisja Europejska jest 
jedyną instytucją, która ma dostęp do informacji wymaganych w celu ocenienia w pełni 
budżetowych wymogów i dlatego też sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje by 
wszelkie nieuzasadnione zmiany wprowadzone przez Radę w projekcie budżetu były 
niezwłocznie korygowane przez Parlament.

W powszechnej praktyce wysokość przyznawanych środków jest ustalana na początku 
każdego roku nie pozostawiając Parlamentowi wiele lub żadnego miejsca na projekty 
pilotażowe. Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z wielu działań, które 
Komisja Europejska i kraje członkowskie podejmują na korzyść pokrzywdzonych grup, a w 
szczególności Romów. Zdaje on sobie jednak także sprawę ze stosunkowo niskiego poziomu 
skuteczności oraz braku współpracy na szczeblu paneuropejskim odnośnie działań mających 
na celu pomoc w integracji tych grup.
Strategia rozwoju regionalnego UE stworzyła wiele polityk horyzontalnych. Rozwój 
społeczności Romów jest jedną z najważniejszych w tej kwestii. Podkreśla się, że we 
wszystkich narodowych ramach strategicznych w całej Unii istnieje mniej lub bardziej 
horyzontalne podejście to tego szczególnego problemu. W tym samym czasie pomiędzy 
państwami członkowskimi brakuje współpracy strategicznej oraz wymiany doświadczeń i 
najlepszych praktyk, mimo ze każdy kraj, który zmierza się z problemami rozwoju 
społeczności Romów posiada własną specyfikę.

                                               
1 str. 42 SEC(2008)514
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Celem projektu pilotażowego jest zatem nowe podejście do szkoleń i edukacji społeczności 
Romów poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez dalszą edukację młodych 
matek, a kończąc na szkoleniach i edukacji dorosłych. Projekt pilotażowy ma się opierać na 
bieżącym zrozumieniu problemów społeczności Romów w Unii Europejskiej i kłaść nacisk na 
całkowite kompleksowe i synergiczne spektrum najlepszych procedur w tym zakresie. 
Według sprawozdawcy komisji opiniodawczej można to osiągnąć poprzez stworzenie dobrze 
skoordynowanej strategii na skalę europejską.

Na zakończenie, z uwagi na bardzo mały margines wyjątkowo dostępny w kopercie pomocy 
technicznej, zaproponowałem by zmniejszyć kwotę środków dostępnych w odpowiedniej linii 
budżetowej (13.03.20) poprzez przelew kwoty 5 milionów euro na nową linię budżetową z 
tytułem:

Projekt pilotażowy: Paneuropejski plan działań i współpraca nad metodami integracyjnymi 
społeczności Romów.
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