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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. uważa, że przez szereg lat polityka regionalna UE udowadniała Europejczykom 
wyjątkową europejską wartością dodaną poprzez skuteczne wspieranie w całej UE 
spójności gospodarczej i społecznej, przy jednoczesnym przyczynianiu się do osiągania 
celów strategii lizbońskiej z zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia się zatem 
jakimkolwiek próbom renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; ponownie podkreśla 
stanowisko, na którym stoi od dawna, że polityka spójności powinna odnosić się do 
całego obszaru UE oraz że należy skupić większą ilość dostępnych środków finansowych 
na potrzebach słabiej rozwiniętych regionów;

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego finansowania w okresie po roku 
2013, aby umożliwić nie tylko kontynuację tradycyjnych działań w ramach polityki 
spójności, ale też stawianie czoła nowym globalnym wyzwaniom o znaczącym zasięgu 
terytorialnym, takim jak zmiany klimatu i zmiany demograficzne, wydajność 
energetyczna i koncentracja ludności w centrach miejskich, które szczegółowo określono 
w czwartym sprawozdaniu Komisji w sprawie spójności gospodarczej i społecznej 
(COM(2007)0273); stoi w związku z tym na stanowisku, że przeznaczenie 0,35% PKB 
UE na finansowanie tej polityki jest niewystarczające;

3. podkreśla potrzebę uproszczenia procedur wdrażania funduszy strukturalnych, zwłaszcza 
dotyczących systemów zarządzania i kontroli; zauważa, że złożoność systemu jest 
w pewnym stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; nakłania Komisję do bezzwłocznego przedstawienia konkretnych 
wniosków upraszczających odnośne procedury, które należy w trybie pilnym wprowadzić 
w życie;

4. zauważa, że Komisja po raz pierwszy podjęła się systematycznej oceny wydajności 
programów operacyjnych z lat 2000-2006; z wielką ciekawością oczekuje wyników tej 
oceny, będącej poważną próbą ocenienia skuteczności działań w ramach polityki 
spójności; zauważa jednak, że niezmiernie trudno jest kompleksowo ocenić pozytywne 
skutki, jakie polityka spójności faktycznie odniosła, ponieważ nie można ich ocenić przy 
pomocy czysto ekonomicznych wskaźników;

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy znacząco zmienił sytuację gospodarczą i finansową 
w wielu państwach członkowskich; zauważa, że w konsekwencji rzeczonego kryzysu 
możliwa jest zmiana krajowych priorytetów inwestycyjnych i w związku z tym potrzebne 
może być dostosowanie szeregu programów operacyjnych; podkreśla fakt, że państwa 
członkowskie mogą również stanąć w obliczu trudności z płynnością finansową, które 
uniemożliwią im pokrycie krajowych składek na wdrażanie strukturalnych działań 
i programów; nakłania Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi 
w ramach wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu europejskiej gospodarki; wzywa też 
Komisję do zaproponowania – w stosownych przypadkach – zmian istniejących ram 
legislacyjnych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013;

6. w kontekście spójności terytorialnej zaleca wzmocnienie celu „Europejska współpraca 
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terytorialna” zarówno pod kątem strategii politycznej, jak i pod kątem finansowania, 
i sugeruje zapewnienie dodatkowych środków na kolejny okres programowania; 
przychylnie odnosi się do niedawnych starań Komisji dotyczących wzmocnienia 
współpracy terytorialnej poprzez utworzenie transkrajowych struktur współpracy dla 
państw, które borykają się z podobnymi problemami; z dużym zainteresowaniem zauważa 
strategię Morza Bałtyckiego, która jest dowodem na to, że podobne strategie mogą 
w przyszłości powstać również w innych regionach; 

7. przypomina, że podczas negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013 Parlament, w kontekście nieformalnego dialogu 
trójstronnego, wystąpił z wnioskiem realokacji niewykorzystanych środków –
przepadających w wyniku stosowania zasady N+2 / N+3 – na budżet spójności Wspólnoty 
(pozycja 1b) oraz na inne programy operacyjne przejawiające lepsze wyniki w zakresie 
absorpcji; ubolewa bardzo nad tym, że wniosek ten nie został wówczas rozważony przez 
Radę; wzywa Komisję, by w przygotowywanym przeglądzie śródokresowym 
odpowiedziała na wniosek Parlamentu oraz by przedstawiła konkretne wnioski dotyczące 
realokacji wspomnianych zasobów;


