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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przygotowania procedury zgody dotyczącej Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty na lata 2007-2013 (polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie)
(2006/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji na temat „Polityka spójności wspierająca wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013” 
(COM(2005)0299),

– uwzględniając art. 23 i 24 wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego 
ogólne przepisy dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
6 lipca 2005 r. w sprawie tego wniosku1, 

– uwzględniając projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustanawiającego ogólne przepisy oraz 
uwzględniając swoją odnośną rezolucję legislacyjną z dnia 6 lipca 2005 r.2, 

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności oraz 
uwzględniając swoją odnośną rezolucję z dnia 6 lipca 2005 r.3,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz uwzględniając swoją odnośną rezolucję 
legislacyjną z dnia 6 lipca 2005 r.4, 

– uwzględniając projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej oraz uwzględniając 
swoją odnośną rezolucję legislacyjną z dnia 6 lipca 2005 r.5, 

– uwzględniając art. 158 Traktatu WE,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z marca 2005 r.,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z Lizbony z dnia 23 i 24 marca 2000 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej - Wspólne 
działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Nowy początek strategii 
lizbońskiej (COM(2005)0024),

– uwzględniając zintegrowane wytyczne dotyczące wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z 
12 kwietnia 2005 r. (COM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 maja 2005 r. na temat „Trzecie sprawozdanie 
okresowe na temat spójności: W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, 
zatrudnienia i spójności” (COM(2005)0192),

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej w sprawie Perspektywy Finansowej z grudnia 
2005 r.,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z Göteborga z dnia 15 i 24 czerwca 2001 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie problematyki płci w 
Parlamencie Europejskim1,

– uwzględniając strategię ramową Wspólnoty na rzecz równouprawnienia mężczyzn i 
kobiet (2001-2005) (COM(2000)0335), programy robocze Komisji na rok 2001, 2002, 
2003, 2004 i 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) oraz 
sprawozdań na temat równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej na rok 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 i 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115 i COM(2005)0044),

– uwzględniając art. 161 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wytyczne dotyczące polityki spójności stanowią ważny element 
europejskiej polityki mającej na celu sprostanie globalnym wyzwaniom,

B. uwzględniając fakt, że wyzwania wobec europejskiej polityki spójności zmieniły się 
diametralnie po rozszerzeniu UE o 10 (12) nowych państw członkowskich,

C. przyjmując zatem z zadowoleniem gotowość wszystkich zainteresowanych stron do 
równoczesnego śledzenia negocjacji w sprawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
rozporządzeń i wytycznych, aby nie stać na przeszkodzie możliwie szybkiemu 
zakończeniu procedury legislacyjnej,

D. zwracając przy tym uwagę na fakt, że powyższa procedura utrudnia wyraźnie włączenie 
partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, gmin i regionów w proces tworzenia 
programu, lecz że Parlament zamierza jednak zwiększyć stopień ich włączenia,

E. oczekując, że w przyszłości Rada będzie lepiej wywiązywała się ze swojej 
odpowiedzialności wobec Wspólnoty,

F. mając na uwadze, że reforma polityki strukturalnej na następne lata programu 2007-2013 
ma na celu jej bardziej strategiczne ukierunkowanie w celu zapobieżenia sprzecznościom 
między konkretnymi działaniami,

G. mając na uwadze, że należy silniej zaakcentować miejski wymiar europejskiej polityki 
strukturalnej, aby z jednej strony umożliwić aglomeracjom wypełnianie ich kluczowej roli 
w zwiększaniu konkurencyjności Wspólnoty oraz z drugiej strony pozwolić na bardziej 
szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak wykluczenie społeczne, 

  
1 Dz.U. C 61 E z 10.03.2004, str. 384.
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H. mając na uwadze, że miasta z przylegającymi obszarami wiejskimi powinny być 
traktowane jako zintegrowany obszar gospodarczy wymagający strategii rozwoju, która 
byłaby bardziej zintegrowana i uwzględniała symbiozę tych obszarów,

I. mając na uwadze, że realizacja strategii lizbońskiej nie powinna prowadzić do osłabienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej spójności Unii, 

J. mając na uwadze, że zważywszy na silne pogłębienie się różnic w dobrobycie w wyniku 
rozszerzenia, pula środków przeznaczonych na politykę strukturalną jest bardzo 
niewielka, w związku z czym dysponując nimi należy w jeszcze większym stopniu 
koncentrować się na najbardziej koniecznych i skutecznych działaniach,

K. przyjmując z zadowoleniem fakt, że polityka spójności i polityka regionalna traktowane 
są jako jedność,

L. wskazując na znaczenie zmniejszania różnic między państwami członkowskimi z jednej 
strony oraz różnic między regionami europejskimi z drugiej strony,

M. podkreślając konieczność przekazywania na czas wystarczających i racjonalnych 
środków, o czym mowa w rezolucjach Parlamentu dotyczących perspektyw finansowych 
(rezolucja z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i środków 
budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-20131, rezolucja z dnia 1 grudnia 
2005 r. dotycząca Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny 
budżetowej i poprawy procedury budżetowej2 oraz rezolucja z dnia 18 stycznia 2006 r. 
dotycząca stanowiska Rady Europejskiej w sprawie perspektyw finansowych i odnowy 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego na lata 2007-20133),

N. mając na uwadze, że współpraca terytorialna stanowi ważny element polityki strukturalnej 
wymagający odpowiednich nakładów środków finansowych i włączenia do strategicznego 
planowania globalnego,

1. podkreśla, że wniosek Komisji w sprawie strategicznych wytycznych określa priorytety 
Wspólnoty mające na celu wspieranie zrównoważonego, harmonijnego i trwałego 
rozwoju; 

2. uważa, że wytyczne nie mogą ograniczać postanowień rozporządzeń dotyczących 
poszczególnych funduszy, lecz że powinny jedynie wyjaśniać strategiczne priorytety UE i 
w związku z tym podkreśla, że regiony muszą mieć wystarczająco dużo swobody, aby 
mogły w odpowiedni sposób reagować na potrzeby regionów;

3. wskazuje przy tym na różne potrzeby obszarów przemysłowych, wiejskich, miast i 
obszarów miejskich, obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, obszarów 
ultraperyferyjnych oraz wysp, terenów górskich i rejonów granicznych;

4. zwraca jednak uwagę, że wdrażanie strategii lizbońskiej należy przede wszystkim do 
państw członkowskich oraz że polityka spójności może jedynie w ramach swoich 
swoistych celów być wykorzystywana do osiągnięcia celów lizbońskich;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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5. odrzuca przydzielanie funduszy „Earmarking” w celu osiągnięcia celów lizbońskich w 
ramach polityki spójności; 

6. zwraca uwagę, że Parlament nie akceptuje wprowadzania różnych standardów prawnych 
w ramach polityki spójności;

7. stwierdza, że uznaje się za konieczne zaproponowane przez Radę odstępstwo w 
odniesieniu do stosowania zasady n+2 do roku 2010; 

8. z zadowoleniem przyjmuje połączenie wzrostu w zakresie zatrudnienia i wydajności;

9. uważa, że w celu osiągnięcia możliwie największej wspólnotowej wartości dodanej 
konieczne jest racjonalne, wydajne i skoncentrowane przeznaczanie niewielkich środków 
finansowych, zamiast stosowania zasady rozdrabniania środków;

10. podkreśla po raz kolejny znaczenie dobrego partnerstwa między wszystkimi uczestnikami 
i domaga się, aby zostało to wyraźnie zapisane w rozporządzeniach i wytycznych, przez 
co wyraża swoje poparcie dla wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;

11. wzywa Komisję do aktywnego wspierania partnerstw publiczno-prawnych jako 
instrumentu finansowego oraz do równego traktowania państw członkowskich. Popiera w 
tym kontekście zdecydowanie możliwości oferowane przez instrumenty finansowe 
JESSICA, JEREMY i JASPER;

12. przyjmuje z zadowoleniem fakt skoncentrowania wytycznych na trzech priorytetach i 
nalega w przypadku wszystkich trzech priorytetów, aby zawsze odpowiednio 
uwzględniano aspekt równości szans mężczyzn i kobiet.

Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów wobec inwestorów i siły roboczej
13. popiera decyzję w sprawie zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym o 

wspieraniu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji podmiejskiej;

14. w szczególności konieczny jest rozwój infrastruktury transportowej wzdłuż byłej granicy 
zewnętrznej UE z obecnymi nowymi państwami członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi, w których nie jest ona dostatecznie rozwinięta;

15. podkreśla, że zrównoważony rozwój przede wszystkim w nowych państwach 
członkowskich wiąże się z obowiązkiem spełniania wymogów ochrony środowiska w 
zakresie wód, odpadów, powietrza, ochrony przyrody i gatunków, i domaga się 
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności wodą; 

16. popiera zdecydowanie możliwość interwencji funduszu w zakresie zrównoważonej 
polityki energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje fakt korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w sektorze energetycznym, cieplnym i transportowym;

17. zwraca w związku z tym uwagę, że dla zwiększenia wydajności energetycznej należy 
korzystać z możliwości zintegrowanego rozwoju miast oraz rozwoju obszarów miejskich;

18. domaga się wzmocnienia zrównoważonego rozwoju miast i specyficznych relacji między 
miastami i ich otoczeniem;

Wspieranie wiedzy i nowatorstwa na rzecz wzrostu gospodarczego
19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 

szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów najwyższej klasy technologii, MŚP oraz 
sektora technologii ICT,
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20. wskazuje na ścisłe powiązanie działań w zakresie badań i rozwoju z wykształceniem oraz 
wzywa Komisję do stworzenia dla zintegrowanych projektów możliwości prostych i 
przejrzystych mechanizmów wspólnego finansowania przez Fundusze; 

21. ponawia wezwanie dotyczące umożliwienia wszystkim regionom przeprowadzania na 
takich samych warunkach projektów partnerstw publiczno-prawnych w dziedzinie badań i 
rozwoju oraz technologii ICT;

Zwiększenie i poprawa miejsc pracy
22. podkreśla znaczenie inwestycji w kapitał ludzki, w szczególności w perspektywie 

przemian demograficznych w naszym społeczeństwie w następnych latach;

23. domaga się, aby EFS wspierał politykę państw członkowskich zgodną ze zintegrowanymi 
wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi w ramach europejskiej strategii na rzecz 
zatrudnienia oraz uzgodnionymi celami Wspólnoty w odniesieniu do integracji 
społecznej, zwalczania dyskryminacji, promowania równouprawnienia oraz kształcenia 
ogólnego i zawodowego;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt określenia w wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia trzech podstawowych aspektów działań i podkreśla, że nie mogą one 
prowadzić do pogorszenia sytuacji pracowników;

25. wzywa Komisję do wyjaśnienia, co rozumie pod pojęciem „podejścia opartego na cyklu 
życiowym w polityce zatrudnienia”; zakłada, że oba projekty poświęcone są 
szczególnemu wspieraniu młodzieży, kobiet i starszych pracowników; 

26. domaga się w związku z tym silniejszego wsparcia dla projektów „uczenia się przez całe 
życie”, co dotyczy zarówno wspierania poprawy infrastruktury oświatowej, poprawy 
kwalifikacji pracowników, jak i promowania nowego kierunku już na etapie szkolnym i 
przedszkolnym;

27. wyjaśnia, że pracownicy nie zdobywają swoich kwalifikacji dopiero w fazie kształcenia 
zawodowego, lecz że podstawy ich kwalifikacji tworzą się już w wieku dziecięcym i 
szkolnym i oczekuje w związku z tym poprawy dostępu do placówek kształcenia 
przedszkolnego i szkolnego;

28. oczekuje, że rozwój kwalifikacji i uczenie się przez całe życie będą uznawane za 
inwestycję w człowieka i w związku z tym nie będą traktowane i kwalifikowane jako 
pomoc, którą ewentualnie należy zgłosić;

29. wzywa Komisję do wspierania współpracy państw członkowskich, zwłaszcza w obszarze 
rozwoju kapitału ludzkiego, oraz do stosownego informowania podmiotów polityki 
spójności o najbardziej innowacyjnych projektach; wskazuje na szczególne znaczenie 
wymiany informacji między starymi i nowymi państwami członkowskimi;

30. z zadowoleniem przyjmuje możliwość inwestycji w obszarze infrastruktury opieki 
zdrowotnej oraz w ramach profilaktyki zdrowotnej;

31. wzywa Komisję do zagwarantowania, żeby strategiczne wytyczne zawierały jedynie 
punkty, które mogą być wspierane również poprzez inwestycje funduszy strukturalnych;

32. wzywa Komisję, aby w przypadku powszechnego niewypełniania kryteriów:

• zrównoważonego rozwoju

• problematyki płci



PE 370.296v01-00 8/11 PR\605202PL.doc

PL

• przestrzegania praw zgodnie z art. 13 Traktatu WE (zakaz dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, z powodu rasy, płci, wyznania lub orientacji seksualnej)

• wymogów ochrony środowiska
domagała się naprawy sytuacji lub w razie potrzeby zwrotu przekazanych już środków;

Terytorialny aspekt polityki spójności
33. podkreśla zasadniczo znaczenie celu terytorialnej spójności jako nieodzownego i 

nieodłącznego uzupełnienia celu spójności gospodarczej i społecznej;

34. ponownie domaga się zwiększenia wsparcia dla obszarów miejskich; popiera przy tym 
konieczność elastyczności regionów przy opracowywaniu projektów, ponieważ na 
początku okresu finansowania niekoniecznie można przewidzieć, które obszary miejskie 
w trakcie okresu finansowania będą potrzebowały wsparcia dla swoich projektów;

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy transgranicznej jako zasadniczego instrumentu 
integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób uwzględniono w nim m.in. 
aspekt kultury, środowiska, wymiany między administracjami, obrony cywilnej, a także 
obszar zdrowia człowieka;

36. domaga się, aby państwa członkowskie wykazywały w swych programach operacyjnych 
każdorazowo punkt ciężkości w odniesieniu do środków innowacyjnych oraz współpracy 
międzynarodowej;

37. domaga się jasnych i przejrzystych zasad kontroli wydatków;

38. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

UZASADNIENIE

Różnice wewnątrz UE pogłębiły się znacznie w wyniku rozszerzenia Unii do 25 państw 
członkowskich w maju 2004 r. Planowane przystąpienie Bułgarii i Rumunii powiększy 
jeszcze te różnice. Natomiast środki przewidziane w perspektywie finansowej na nowy okres 
programowania funduszy strukturalnych 2007-2013 rosną w stopniu nieproporcjonalnym do 
wzrostu ludności żyjącej na obszarach, gdzie PKB kształtuje się poniżej 75% średniej 
wspólnotowej: podczas gdy liczba ludności na obszarach z celu 1. („Konwergencja”) 
powiększy się o 46%, środki funduszy strukturalnych na podstawie obowiązującego 
porozumienia w sprawie perspektyw finansowych wzrosną jedynie o 31%. Parlament 
Europejski w ramach negocjacji nad Porozumieniem międzyinstytucjonalnym podejmuje 
jeszcze starania w celu zwiększenia środków przewidzianych dla funduszy strukturalnych, jak 
wynika ze sprawozdania Böge. PE podejmuje działania w celu możliwie najszybszego 
określenia momentu rozpoczęcia programów w regionach.
Podstawa prawna
Pogłębiające się różnice stawiają Unię Europejską przed wielkim wyzwaniem, aby nowa 
polityka strukturalna spełniała nadal cel traktatowy zgodnie z art. 158, tzn. wzmacnianie 
spójności gospodarczej i społecznej oraz zmniejszanie różnic rozwojowych regionów.
Z tego powodu tym większe znaczenie ma racjonalne, wydajne i skoncentrowane 
przeznaczanie niewielkich środków. Ważnym instrumentem do osiągnięcia powyższego celu 
są Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, przewidziane w art. 23 i 24 wniosku dotyczącego 
ogólnego rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych (COM 2004 (492)). Zgodnie z 
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postanowieniami tych artykułów tworzą one ramy dla inwestycji funduszy; wytyczne te 
przyjmowane są na podstawie procedury zgody zgodnie z art. 161 Traktatu w ciągu 3 
miesięcy od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych.

Sens i cel wytycznych
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty mają na celu silniejsze ukierunkowanie polityki spójności 
w latach 2007-2013 na poprawę europejskiej konkurencyjności wspierającej wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie. Dla osiągnięcia tego celu Wspólnota koncentruje się przede 
wszystkim na wiedzy, innowacji i wzmacnianiu kapitału ludzkiego.
Wytyczne obejmujące wszystkie fundusze powinny doprowadzić do większego 
ukierunkowania poszczególnych krajowych ramowych planów strategicznych i poprzez to 
programów operacyjnych na strategię lizbońską i göteborską. Komisja spodziewa się przy 
tym w szczególności na poziomie programowania:
a) wzmocnienia strategicznego wymiaru polityki spójności,

b) zwiększenia akceptacji i wykorzystania strategii lizbońskiej i göteborskiej przed czynniki 
lokalne.

W tym celu, zgodnie z wytycznymi, środki w ramach programów współfinansowanych 
powinny być przeznaczane na następujące trzy priorytetowe cele: 

1. zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich oraz ich regionów i miast przez poprawę 
połączeń, zagwarantowanie stosownej jakości i poziomu usług oraz przez zachowanie 
potencjału środowiska naturalnego,
2. wspieranie innowacji i ducha przedsiębiorczości oraz wzrostu gospodarczego opierającego 
się na wiedzy poprzez zwiększanie zdolności badawczych i innowacyjnych, także z 
wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

3. zwiększenie i poprawa miejsc pracy poprzez zatrudnienie większej ilości osób lub podjęcie 
przez nie działalności gospodarczej, poprawę zdolności dostosowawczych pracowników i 
przedsiębiorstw i zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.
Aspekty horyzontalne wymieniane w wytycznych to w szczególności znaczenie miast dla 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wspieranie gospodarczego zróżnicowania obszarów 
wiejskich oraz współpraca transgraniczna i międzyregionalna.

Stanowisko i propozycje Parlamentu Europejskiego
Parlamentu Europejski z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategiczne wytyczne obejmują 
priorytety Wspólnoty mające na celu wspieranie zrównoważonego, harmonijnego i trwałego 
rozwoju.

Przed decyzją w sprawie strategicznych wytycznych, którą zgodnie z art. 161 Parlament 
Europejski podejmie przy zastosowaniu procedury zgody, Parlament chciałby jeszcze zwrócić 
uwagę na kilka kwestii, które mają szczególne znaczenie dla sukcesu nowej polityki spójności 
kształtowanej przy użyciu strategicznych wytycznych.

Godnym pochwały jest cel większego ukierunkowania polityki spójności na strategię 
lizbońską, jednakże należy w tym kontekście zwrócić uwagę, że wdrażanie strategii 
lizbońskiej należy głównie do państw członkowskich. Polityka spójności nie może wyręczać 
państw członkowskich w działaniach, koniecznych w wielu obszarach polityki dla realizacji 
ambitnych celów strategii lizbońskiej. Europejskie fundusze strukturalne nie mogą zatem np. 
bezpośrednio przyczyniać się do zmniejszenia liczby przypadków przerywania nauki w 
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szkole, jak wynika z wytycznych. Za to odpowiadają przede wszystkim państwa 
członkowskie. Nie należy rozbudzać tu fałszywych oczekiwań.
Ponadto realizacja strategii lizbońskiej, tzn. wzmacnianie ogólnoeuropejskiej 
konkurencyjności, nie może odbywać się kosztem osiągnięcia celu większej społecznej i 
gospodarczej spójności, lecz w ramach strategicznych wytycznych musi zawsze przyczyniać 
się do wzmacniania tej spójności.
Strategia lizbońska musi być połączona ze strategią göteborską wspierającą zrównoważony 
rozwój gospodarki. Strategia göteborska nie jest podporządkowana strategii lizbońskiej.  
Środki z funduszy strukturalnych mogą być przeznaczane na działania zgodne z celami 
strategii göteborskiej. Słusznie więc, jak się wydaje, liczne organizacje pozarządowe 
krytykowały brak wystarczającego ujęcia tego faktu w strategicznych wytycznych.

W związku z tym należy krytycznie odnieść się do propozycji Komisji dotyczącej 
przydzielania środków („Earmarking”). Trudnym wydaje się klasyfikacja działań na takie, 
które przyczyniają się do realizacji strategii lizbońskiej i takie, które nie wnoszą żadnego 
wkładu w jej realizację. Przeznaczenie środków z funduszy strukturalnych wiąże się poza tym 
z ryzykiem niepozostawienia regionom dostatecznej swobody w kształtowaniu programów, 
pozwalającej na szczegółowe uwzględnienie lokalnych i regionalnych potrzeb. Ponadto 
należy unikać tworzenia nowej biurokracji kontroli w wyniku „łączenia przekazywanych 
środków z określonymi celami”, która mogłaby utrudnić szybkie opracowywanie programów 
oraz wdrażanie projektów.
Szczególnie ważnym jest również określenie podmiotu decydującego o tym, które działania 
można przypisać do strategii lizbońskiej. Dla zobrazowania powyższego - wydaje się, że 
Przewodniczący Komisji, do którego należy inicjatywa przydzielania środków z funduszy 
(„Earmarking”), uważa, że rozwój transeuropejskiej infrastruktury transportowej nie należy 
do celów strategii lizbońskiej. Takie stanowisko jest ewentualnie problematyczne.

Dalszym niedociągnięciem aktualnego wniosku Komisji w sprawie strategicznych 
wytycznych jest niewystarczające uwzględnienie wymiaru miejskiego. Cechą 
charakterystyczną aglomeracji miejskich jest szereg problemów wynikających z 
gospodarczych i społecznych różnic, takich jak duże natężenie ruchu drogowego, wysoka 
przestępczość oraz zła jakość środowiska, które trzeba szczegółowo poruszyć. Pożądanym 
jest większe wspieranie obszarów miejskich. Inicjatywa JESSICA stanowi w tym kontekście 
ważny krok we właściwym kierunku.
Inną istotną kwestią, do której Parlament Europejski przykłada dużą wagę, jest zasada 
parterstwa. Warunki dla większego zaangażowania partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych i gmin w ramach zasady partnerstw są jak można przypuszczać niekorzystne. 
Nie pozostaje za wiele czasu na przygotowanie programów. Dlatego negocjacje w sprawie 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz rozporządzeń i wytycznych toczą się równolegle, 
podczas gdy państwa członkowskie i ich regiony starają się już w miarę możliwości 
przygotowywać nowe programy. 

Tym bardziej ważnym jest w tej sytuacji naleganie na zasadę partnerstw, która zdaniem 
Parlamentu Europejskiego stanowi ważny czynnik pomyślnej realizacji programów. Należy 
koniecznie włączyć wszystkich uczestników na szczeblu lokalnym jak i regionalnym, w tym 
partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie, w proces programowania i realizacji 
programów. To nieodłączny warunek osiągnięcia celu zdefiniowanego w ramach 
strategicznych wytycznych, a mianowicie, zwiększenia akceptacji i wykorzystania strategii 
lizbońskiej przed czynniki lokalne.
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Zdaniem Parlamentu Europejskiego pomyślna realizacja programów w czasach prawie 
pustych kas publicznych jest również możliwa poprzez wspieranie prywatnego 
współfinansowania na poziomie projektów. Należy jednak przy tym zachować zasadę 
dodatkowości środków, tzn. państwa muszą zawsze wspólnie z Unią wspierać z pieniędzy 
publicznych politykę strukturalną. Partnerstwa publiczno-prywatne wykorzystywane są w 
związku z funduszami strukturalnymi niestety bardzo rzadko, ponieważ wiążą się one z 
licznymi niewyjaśnionymi kwestiami prawnymi. Parlament Europejski wzywa Komisję do 
podjęcia działań w celu stworzenia odpowiednich ram prawnych w państwach 
członkowskich.

Fundusze strukturalne mogą ponadto przyczynić się do gospodarczego i społecznego 
równouprawnienia kobiet. Dobre doświadczenia zdobyto w związku z inicjatywą 
wspólnotową EQUAL; mają być one kontynuowane także w nowym okresie programowym. 
Aspekt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie również w strategicznych wytycznych. W 
szczególności pożądane byłoby, aby działania opierano nadal w dużym stopniu na wymianie 
„najlepszych praktyk” w ramach sieci wymiany doświadczeń.

I wreszcie należy jeszcze raz zwrócić uwagę na zamiar Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. 
dotyczący wprowadzenia różnych standardów prawnych w ramach polityki spójności dla 
starych i nowych państw członkowskich. Parlament stanowczo odrzuca taki projekt. Za 
konieczne uznaje się jedynie odstępstwo w odniesieniu do stosowania zasady n+2 do roku 
2010. W odniesieniu do wysokości współfinansowania, kwalifikowalności podatku 
obrotowego do udzielenia wsparcia oraz do budownictwa społecznego powinny obowiązywać 
takie same zasady w całej UE.
W ramach wzmacniania zasobów ludzkich Komisja skoncentrowała się na elastyczności 
pracowników na obszarze UE. Należy przy tym uwzględnić oczywiście,

1. czy istnieje niezbędna do tego infrastruktura transportowa. Szczególnie wiele do 
życzenia pozostawia jeszcze ciągle jej stan w regionach przygranicznych.

2. że elastyczność może także oznaczać odpływ ludności do określonych regionów, na 
skutek którego te regiony mogłyby ucierpieć oraz który mógłby prowadzić do procesu 
wyludniania. W takich przypadkach racjonalnym byłoby wzmacnianie potencjału 
regionów w celu uniknięcia nadmiernego odpływu ludności.

Również temat „spójności terytorialnej” nie został w dostatecznym stopniu uwzględniony w 
wytycznych Komisji.  Komitet Regionów zwrócił też na to uwagę w swoim stanowisku. 
Parlament Europejski mógłby włączyć powyższą opinię do swojego stanowiska (patrz pkt 34 
i 36).
Parlament Europejski wyraża nadzieję, że Komisja i Rada uwzględnią propozycje Parlamentu 
Europejskiego, które są niezbędne do zaakceptowania strategicznych wytycznych przez 
Parlament Europejski.


