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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz 
Spójności
(COM(2004)0494 – C6-0000/2006 – 2004/0166(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2004)0494)1,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 161 
akapit drugi Traktatu WE (C6-0000/2006),

– uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie ...............
(A6-0000/2006),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

1. Zasadnicze cele Funduszu Spójności

Fundusz Spójności powstał w 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht, w ramach przygotowań 
do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Aby uczestniczyć w Unii Gospodarczej i 
Walutowej, państwa członkowskie muszą zredukować swój deficyt budżetowy i kontrolować 
dług publiczny. Z drugiej strony – państwa mniej zamożne muszą dokonywać poważnych 
inwestycji, aby dorównać lepiej rozwiniętym sąsiadom i zwiększyć swój potencjał wzrostu 
gospodarczego.

Utworzono zatem Fundusz Spójności, aby umożliwić państwom mniej zamożnym 
dostosowanie się do kryteriów konwergencji przy jednoczesnym kontynuowaniu przez nie –
dzięki pomocy płynącej z Funduszu – inwestycji w infrastrukturę.

Art. 161 akapit drugi Traktatu stanowi, że: „Fundusz Spójności (...) wspiera finansowo 
projekty w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w zakresie 
infrastruktury transportowej.”

Celem jest więc stworzenie funduszu uzupełniającego inne wspólnotowe instrumenty rozwoju 
regionalnego, obejmującego dziedzinę środowiska i infrastruktury transportowej będącej 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, z myślą o wspieraniu spójności ekonomicznej i 
społecznej oraz wzajemnej solidarności państw członkowskich.

Do korzystania z Funduszu kwalifikują się jedynie państwa członkowskie, w których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej wspólnotowej i które 
wprowadziły program mający na celu spełnienie ekonomicznych kryteriów konwergencji, 
określonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

2. Modyfikacje do rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Spójności

Od chwili rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 r. do końca okresu 2000-2006 z Funduszu 
Spójności może korzystać dziesięć nowych państw członkowskich, a także trzy państwa 
członkowskie UE-15 (Hiszpania, Portugalia, Grecja). Irlandia straciła status beneficjenta z 
dniem 1 stycznia 2004 r.; Hiszpania przestanie kwalifikować się do finansowania z Funduszu 
Spójności z dniem 1 stycznia 2007 r.

Wniosek Komisji dobrze uwzględnia potrzeby rozszerzonej Unii – charakteryzującej się 
większymi rozbieżnościami między państwami członkowskimi i między regionami – i ma na 
celu wspieranie solidarności oraz spójności ekonomicznej i społecznej. Dzięki pomocy 
Funduszu regiony najsłabiej rozwinięte będą korzystać ze środków na cel „Konwergencja”. 

Jednak w toku debaty parlamentarnej i negocjacji z innymi instytucjami wprowadzono do 
rozporządzenia istotne modyfikacje.
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Ważne jest zwiększenie puli środków Funduszu Spójności z 18 000 000 000 (w latach 2000-
2006) do 61 588 243 811 euro (58 308 243 811 euro + 3 250 000 000 euro na wsparcie 
przejściowe i specjalne, o których mowa w art. 7a ust. 3 – art. 16 lit. c) i d) rozporządzenia 
ogólnego), zważywszy, że z Funduszu Spójności będzie korzystać ponad połowa państw 
członkowskich. Rozszerzenie zakresu działań podejmowanych w ramach Funduszu Spójności 
jest zgodne z odpowiednimi postanowieniami Traktatu, spójne z priorytetami ustalonymi w 
Lizbonie i wpisuje się w perspektywę zrównoważonego rozwoju nakreśloną w Göteborgu. 
Pozwoli to zaspokoić znaczne zapotrzebowanie państw członkowskich będących 
beneficjentami Funduszu na pomoc finansową w dziedzinach środowiska i transportu. Należy 
zapewnić zrównoważony podział wspólnotowych środków finansowych między 
kwalifikujące się do wsparcia sektory środowiska i transportu. 

Transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności projekty o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim oraz infrastruktura środowiskowa, pozostają priorytetowymi obszarami 
interwencji Funduszu Spójności. Nowością wprowadzoną przez rozporządzenie jest 
zwiększenie wkładu Funduszu Spójności w zrównoważony rozwój, zgodnie z priorytetami 
przyjętymi w Göteborgu. Dzięki temu możliwe będzie odtąd finansowanie projektów z 
dziedziny transportu – innych niż sieci transeuropejskie – dotyczących kolei, dróg 
żeglownych rzecznych i morskich, multimodalnych programów transportowych, 
zrównoważonego transportu miejskiego, a także projektów z dziedzin mających korzystny 
wpływ na zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym, takich jak kluczowe sektory 
wydajności energetycznej i energii odnawialnych.

W latach 2007-2013 – w przypadku infrastruktury transportowej i środowiskowej – Fundusz 
Spójności i EFRR będą zarządzane w ramach jednego systemu planowania, co umożliwi 
lepsze współdziałanie. Jednak projekty na wielką skalę – o całkowitym koszcie 
przekraczającym 25 mln euro dla środowiska, a 50 mln euro dla innych dziedzin – będą 
przyjmowane osobno przez Komisję, a zarządzane w ramach odpowiednich programów. 

Parlament Europejski przedstawił wiele propozycji mających na celu wzbogacenie treści 
rozporządzenia, kładąc przy tym nacisk na ochronę środowiska, niezwykle istotną kwestię 
osób niepełnosprawnych, uproszczenie procedur i przejrzystość oraz wzmocnienie roli 
podmiotów regionalnych, a także dążąc do wprowadzenia „systemu premii”. Jako 
sprawozdawca ubolewam, że Rada nie zdecydowała się na przyjęcie niektórych z tych 
propozycji. 

W szczególności w związku z kwestią osób niepełnosprawnych Parlament proponował 
wprowadzenie do art. 2, dotyczącego zakresu stosowania rozporządzenia, szczególnego 
odniesienia do osób niepełnosprawnych. Rada odrzuciła tę propozycję, decydując się na 
dodanie pojedynczej wzmianki w art. 14 rozporządzenia ogólnego. 

Mimo uproszczenia, decentralizacji i bardziej strategicznego planowania jako sprawozdawca 
uważałem za wskazane, by w fazie planowania, prowadzonej przez Komisję, sporządzono 
spis orientacyjnych priorytetów związanych z jakością i oceną rezultatów projektów, a także 
skutecznością finansowania wspólnotowego. Zaproponowałem również wprowadzenie 
„systemu premii” w formie „rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość”, jaki – w latach 2000-
2006 – przewidziany jest tylko dla funduszy strukturalnych (art. 20, 48, 49 rozporządzenia 
ogólnego). Zważywszy, że cel Funduszu Spójności jest inny niż cel funduszy strukturalnych –
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które mają zastępować krajowe wydatki budżetowe i w ten sposób służyć wspieraniu 
projektów w krajach członkowskich będących beneficjentami, bez wewnętrznego 
rozróżnienia na regiony – Fundusz ten będzie w latach 2007-2013 odgrywał niezwykle istotną 
rolę, ponieważ w następstwie rozszerzenia z jego środków korzystać będzie ponad połowa 
państw członkowskich. Ponadto poziom finansowania wspólnotowego będzie trzykrotnie 
wyższy niż w poprzednim okresie. Dlatego ważne jest, by wkład Funduszu Spójności w 
osiąganie spójności ekonomicznej i społecznej podlegał właściwej ocenie oraz by postępy 
dokonywane przez przodujące państwa członkowskie były właściwie wykorzystywane.
Niestety Rada nie zdecydowała się na przyjęcie powyższych sugestii.

Jako sprawozdawca opowiadałem się za stosowaniem zasady automatycznego uwolnienia 
niewykorzystanych funduszy (zasada N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności;
zastosowanie do Funduszu Spójności takich samych zasad, jakim podlega EFRR i EFS, 
stanowiłoby zachętę do szybkiego wykorzystywania środków Funduszu Spójności.
Doświadczenia bieżącego okresu pokazały, że zasada N+2 pozwoliłaby na osiągnięcie 
efektywnej dyscypliny w zakresie starannego i precyzyjnego przygotowania projektów oraz 
zarządzania funduszami strukturalnymi. Jednak Rada zadecydowała o stosowaniu w okresie 
przejściowym zasady N+3, z uwagi na trudności w zarządzaniu projektami na wielką skalę.

Podsumowując, należy podkreślić, że rozporządzenie ustanawiające Fundusz Spójności musi 
wejść w życie terminowo, aby w ramach nowej fazy planowania możliwe było rozpoczęcie 
realizacji nowych projektów z dniem 1 stycznia 2007 r.


