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Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego w regionach UE
Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną UE o budżecie na latach 2014–2020
przekraczającym 350 mld EUR. W ramach polityki spójności wspiera się inwestycje w zatrudnienie,
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), środowisko i infrastrukturę. Szóste sprawozdanie dotyczące
spójności, opublikowane przez Komisję Europejską w lipcu 2014 r., zawiera analizę skutków polityki
spójności, jej ewolucji i perspektyw na przyszłość.

Polityka spójności – jej ramy i aktualny stan
Finansowanie spójności sprzyja realizacji strategicznego celu UE polegającego na inwestowaniu w
zatrudnienie i we wzrost gospodarczy. Głównym celem tej polityki jest zmniejszenie różnic między regionami,
a działania w tym kierunku są ściśle powiązane z celami strategii „Europa 2020”. Środki finansowe są
dostępne dla wszystkich 276 regionów UE ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabiej rozwiniętych.
Traktaty (art. 175 TFUE) nakładają na Komisję Europejską obowiązek przedkładania co trzy lata sprawozdania
z postępów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W sprawozdaniu za rok 2014
przedstawiono wstępną ocenę okresu programowania 2007–2013 i opisano najważniejsze zmiany w nowym
okresie. Inwestycje w zakresie spójności na lata 2014–2020 skoncentrowano na 11 celach tematycznych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności. Priorytety EFRR obejmują innowacyjność i badania naukowe,
agendę cyfrową, wsparcie dla MŚP i gospodarkę niskoemisyjną. Z Funduszu Spójności finansowane są
inwestycje w sieci transportowe i infrastrukturę środowiskową w 15 krajach spełniających odpowiednie
warunki. EFS skupia się na zatrudnieniu, włączeniu społecznym, kształceniu i szkoleniu. Z uwagi na znaczenie,
jakie dla skuteczności polityki spójności ma dobre zarządzanie, część środków z EFS przeznacza się też na
zwiększenie potencjału administracji publicznej.
W 2013 r. politykę spójności zreformowano w celu zwiększenia jej skuteczności i wyeliminowania
wcześniejszych niedociągnięć. Nowa polityka przeznacza zasoby na mniejszą liczbę priorytetów i jest w
większym stopniu powiązana ze strategią „Europa 2020” oraz z określonymi w niej ramami zarządzania
gospodarczego. Uproszczono też zasady dotyczące funduszy UE i klasyfikację regionów. Więcej uwagi
poświęca się wymiarowi miejskiemu, zaangażowaniu partnerów i współpracy transgranicznej. Wsparcie finansowe
przesunięto pod względem wielkości z infrastruktury na MŚP, innowacyjność i zatrudnienie.

Skutki polityki spójności w latach 2007–2013
W poprzednim okresie programowania działania w zakresie polityki spójności napotykały utrudnienia z
powodu kryzysu gospodarczego, który doprowadził do wysokiego bezrobocia i spadku inwestycji
publicznych. Inwestycje w spójność pomogły jednak złagodzić pewne skutki kryzysu, zapewniając w
niektórych państwach członkowskich znaczną część inwestycji publicznych. Skutki polityki spójności można
mierzyć, oceniając jej szacunkowy wkład we wzrost PKB i zatrudnienia (np. szacunkowy wzrost PKB w
wysokości do 2,1% rocznie w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r.). Dalsze dowody
na skuteczność tej polityki obejmują bezpośrednie oddziaływanie i wyniki. Według najnowszych danych
Komisji, stanowiących uaktualnienie danych ze sprawozdania, finansowanie spójności przyczyniło się do
stworzenia niemal 770 000 miejsc pracy i zapewniło wsparcie prawie 100 000 nowych przedsiębiorstw.
Wybudowano ponad 3700 km dróg, niemal 5 mln osób objęto siecią szerokopasmową, a 5,5 mln osób
zostało podłączonych do systemów oczyszczanie ścieków. Ocena wszystkich skutków nadal trwa, ponieważ
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fundusze na lata 2007–2013 można wykorzystywać do końca 2015 r. Ponadto, niektóre skutki można zaobserwować
dopiero w perspektywie długofalowej, kiedy inwestycje zaczną oddziaływać na szersze struktury gospodarcze.

Sprawozdanie pt. „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii”, przyjęte przez Komisję Rozwoju Regionalnego PE
(sprawozdawca: Tamás Deutsch, PPE, Węgry), wzywa do lepszego koordynowania polityki spójności z innymi
politykami inwestycyjnymi UE w celu zapewnienia synergii i zapobiegania powielaniu. Podkreślono w nim
znaczenie inwestowania w zatrudnienie, MŚP, młodzież i edukację. Za istotny czynnik w dążeniu do
zapewnienia skuteczności polityki uznano dobre zarządzanie. Zwrócono też uwagę na rolę PE w
kontrolowaniu procedur zarządzania gospodarczego związanych z polityką spójności. W sprawozdaniu
zaznaczono, że Komisja nie poświęciła w swoim sprawozdaniu wystarczająco dużo uwagi wymiarowi
terytorialnemu, zwłaszcza w odniesieniu do współpracy transgranicznej. Wyrażono też zaniepokojenie
opóźnieniami we wdrażaniu polityki spójności na lata 2014–2020 i zaległościami w płatnościach za poprzedni
okres. Głosowanie nad rezolucją ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2015 r. (procedura
2014/2224(INI)).
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