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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki spójności: inwestowanie w realną gospodarkę
(2009/2009(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” 
(COM(2008)0800),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Polityka spójności: inwestowanie w 
realną gospodarkę” (COM(2008)0876),

– uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z grudnia 2008 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w 
odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do 
objęcia dofinansowaniem z EFS,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(A6-0000/2009),

1. z prawdziwym zadowoleniem przyjmuje przyjęcie europejskiego planu naprawy 
gospodarczej nakreślającego skoordynowane działania państw członkowskich i Komisji 
na rzecz opanowania kryzysu gospodarczego; plan ten oparty jest na zasadzie solidarności 
i sprawiedliwości społecznej i zgodny jest ze strategią lizbońską; proponowane w nim 
środki przyczynią się do głębszych i długofalowych reform strukturalnych;

2. podkreśla, że fundusze strukturalne to skuteczne narzędzia, przeznaczone do pomocy 
regionom w gospodarczej i społecznej restrukturyzacji, a więc do wdrażania działań 
podejmowanych w ramach czterech priorytetowych obszarów omawianego planu w celu 
pobudzenia gospodarki, oraz popiera ich stosowanie zamiast prowadzenia pospiesznych 
prac nad nowymi narzędziami ekonomicznymi; zauważa, że działania te stanowią 
uzupełnienie inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym;

3. popiera proponowane zmiany do przepisów wykonawczych, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy strukturalnych oraz przystosowanie ich do potrzeb 
nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej; zachęca jednak Komisję do rozważenia możliwości 
uproszczenia istniejących instrumentów;
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4. uważa, że środki takie jak przyspieszenie płatności, korzystanie z płatności ryczałtowych i 
zryczałtowanych stawek pobudzą wdrażanie projektów, zwłaszcza w zakresie 
infrastruktury oraz w sektorach energetyki i ochrony środowiska;

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw dla 
powodzenia naprawy gospodarczej; wzywa państwa członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w celu promowania tworzenia miejsc pracy, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorczości;

6. zachęca państwa członkowskie do częstszego korzystania z możliwości, jakie oferuje 
Europejski Bank Inwestycyjny, a zwłaszcza finansowe instrumenty JESSICA i JEREMIE; 
podkreśla znaczenie inicjatywy JASPERS na etapie przygotowywania projektów;

7. zachęca Komisję do zwiększenia pomocy technicznej świadczonej państwom 
członkowskim w celu poprawy jakości projektów i skuteczności ich wdrażania;

8. wzywa Komisję do monitorowania skutków zmian dotyczących wdrażania funduszy 
strukturalnych i do uwzględnienia wniosków w średniookresowym przeglądzie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty w sprawie spójności;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim. 
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