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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))1,

– uwzględniając wniosek o zgodę złożony przez Radę zgodnie z art. 161 akapit drugi 
Traktatu WE (C6-0000/2005),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu 
Komisji dotyczącego Trzeciego Raportu na temat Spójności Gospodarczej i Społecznej2,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie wyzwań politycznych i 
środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-20133 oraz komunikat Komisji 
w sprawie perspektyw finansowych na lata 2007-20134,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności (COM(2004)0492)5,

– uwzględniając art. 75 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie tymczasowe Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie 
Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Transportu i Turystyki 
(A6-0000/2005),

1. wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia następujących zaleceń:

i) uważa, że spójność gospodarcza i społeczna musi pozostawać zasadniczym i 
podstawowym elementem prowadzącym do zdefiniowania integracji europejskiej, 
uważa zatem, że Fundusz Spójności musi nadal służyć celowi Unii, którym jest 
promowanie spójności i solidarności między Państwami Członkowskimi;

ii) popiera cele Funduszu Spójności i podstawowe środki stosowane, aby je osiągnąć, w 
postaci zaproponowanej przez Komisję;

iii) wzywa do zwiększenia puli środków finansowych Funduszu Spójności z 18 (na 
okres 2000-2006) do 62,99 miliardów euro i ich zrównoważonego podziału między 
kwalifikowalne sektory środowiska i infrastruktury transportowej zakładając pewną 

  
1 Dz.U. C [...] z [...], str. [...].
2 Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0368.
3 2004/2209(INI) z 5.02.2005.
4 COM(2004)0487.
5 Dz.U. C [...] z [...], str. [...].
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elastyczność interwencji Funduszu;

iv) uważa, że zasady dotyczące dużych projektów, regulowane art. 38-40 projektu 
rozporządzenia ogólnego, powinny zostać wyraźnie uwzględnione w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu Spójności;

v) wzywa również do wyraźnego uwzględnienia finansowania pomocy technicznej 
(analizy, oceny, ekspertyzy, statystyki, itp.), regulowanego art. 43 projektu 
rozporządzenia ogólnego;

vi) uważa, że należałoby uwzględnić priorytety właściwe dla Funduszu Spójności, 
różniące się priorytetów EFRR, w krajowych referencyjnych strategiach ramowych;

vii) podkreśla konieczność wprowadzenia w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia 
klauzuli elastyczności dotyczącej wyłączenia kwalifikowalności kosztów zakupu 
ziemi za kwotę przewyższającą 10% całkowitych kwalifikowalnych wydatków w 
ramach danego przedsięwzięcia, aby umożliwić realizację projektu w przypadku, gdy 
wskaźnik ten byłby niewystarczający i trudny do wdrożenia;

viii) wzywa Komisję do sporządzenia wykazu orientacyjnych priorytetów na etapie 
programowania w odniesieniu do jakości i oceny wyników projektów oraz 
skuteczności finansowania wspólnotowego;

ix) wzywa Komisję do wprowadzenia zasady mechanizmu „premium system”, aby 
najlepsze rezultaty osiągnięte przez Państwa Członkowskie były premiowane;

x) uważa, że należałoby wzmocnić udział administracji krajowej i regionalnej we 
wdrażaniu Funduszu Spójności: dotyczy to specjalnych działań towarzyszących i 
stosowania systemu „best practices”;

xi) popiera stosowanie zasady automatycznego uwolnienia niewykorzystanych funduszy 
(zwanej zasadą N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności; wzywa jednak do 
elastyczności w jej stosowaniu podczas trzech pierwszych lat nowego okresu 
programowania;

xii) uważa, że rozporządzenie dotyczące Funduszu Spójności musi określać warunki i 
zasady działania mechanizmu przejściowego stopniowego wycofywania pomocy 
przyznawanej Państwom Członkowskim będącym beneficjentami, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca przewyższa 90 % średniej wspólnotowej, aby 
uniknąć poważnego szoku gospodarczego wynikającego z ograniczenia pomocy;

2. wyzywa Przewodniczącego, aby wraz z Radą złożył wniosek o dalszą dyskusję zgodnie z 
art. 75 ust. 3 Regulaminu oraz w razie potrzeby wszczął postępowanie porozumiewawcze 
z Radą przewidziane we wspólnej deklaracji z 1975 r., zgodnie z art. 56 Regulaminu;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.
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