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Przegląd strategii „Europa 2020” a polityka
spójności
Dysponująca prawie jedną trzecią budżetu UE polityka spójności to główne narzędzie inwestycyjne
służące realizacji celów strategii „Europa 2020”. Polityka spójności w latach 2014–2020 jest ściśle
powiązana z celami strategii „Europa 2020” poprzez „koncentrację tematyczną” jej wydatków.
Komisja Europejska do końca 2015 r. przedstawi przegląd strategii „Europa 2020”, co będzie mogło
mieć konsekwencje dla polityki spójności.

Związek między strategią „Europa 2020” a polityką spójności
Strategia „Europa 2020” jest całościową strategią Unii Europejskiej na rzecz inteligentnego, trwałego i
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Powstała dla realizacji konkretnych celów w
pięciu obszarach: 1) zatrudnienie, 2) badania naukowe i rozwój, 3) zmiana klimatu i energia, 4) kształcenie
oraz 5) ubóstwo i wykluczenie społeczne. Chociaż głównym celem polityki spójności pozostaje zmniejszenie
różnic terytorialnych, gospodarczych i społecznych między regionami, obszary działania są ściśle powiązane z
celami strategii „Europa 2020”. W okresie programowania 2014–2020 trzy fundusze finansujące politykę
spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Społeczny)
ukierunkowano poprzez „koncentrację tematyczną” na cele strategii „Europa 2020”, dzięki czemu wsparcie
skupia się na 11 priorytetowych inwestycjach bądź celach tematycznych. Obejmują one badania naukowe i
innowacje, technologie cyfrowe, MŚP, zrównoważenie środowiskowe, zatrudnienie, włączenie społeczne
oraz kształcenie i szkolenie. Niektóre środki na finansowanie spójności są blisko związane również z
inicjatywami przewodnimi strategii „Europa 2020” (w szczególności są to agenda cyfrowa, unia innowacji
oraz nowe umiejętności i zatrudnienie). Inicjatywy priorytetowe, na które zostaną przekazane środki, określa
się na poziomie państw członkowskich w umowach o partnerstwie. Krajowe cele strategii „Europa 2020” są
wyznaczane co roku w krajowym programie reform.

Śródokresowy przegląd strategii „Europa 2020”
Do końca 2015 r. Komisja Europejska ma przyjąć wnioski w sprawie przeglądu strategii na podstawie
komunikatu z 2014 r. dotyczącego podsumowania realizacji strategii „Europa 2020” oraz publicznych
konsultacji. Eurostat regularnie udostępnia aktualne informacje i publikacje o postępach w realizacji celów
strategii „Europa 2020”. Wnioski wyciągnięte z powyższych działań dowiodły, że wiele podmiotów uważa tę
strategię za celową i użyteczną, niemniej jednak rozpoznawalność inicjatyw przewodnich jest niewielka,
podobnie jak niewielki jest udział w terenie. Postęp w realizacji założeń strategii można określić jako
zróżnicowany.
Analiza Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” na poziomie lokalnym i regionalnym
przeprowadzona przez Komitet Regionów wykazała, że usprawniono koordynację strategii oraz zwiększono
zorientowanie na wyniki, w szczególności poprzez położenie nacisku na wyznaczanie priorytetów oraz
pomiar poczynionych postępów. Co więcej, niektóre władze lokalne i regionalne rozwinęły regionalne
strategie „Europa 2020” oraz terytorialnie zróżnicowane cele regionalne.

Znaczenie przeglądu strategii „Europa 2020” dla polityki spójności
Przegląd strategii „Europa 2020” może wywrzeć znaczący wpływ na okres 2014–2020, gdyż wspólne ramy
strategiczne, które kierują procesem programowania, mogą zostać zmodyfikowane w przypadku
wprowadzenia zmian do strategii „Europa 2020” (Art. 12 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów).
Przegląd ten może też zostać uwzględniony w refleksjach na temat przyszłości polityki spójności po 2020 r.
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W sprawozdaniu Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) pt. »Polityka spójności a przegląd strategii „Europa 2020”«
(sprawozdawca: Fernando Ruas, EPL, Portugalia) opowiedziano się za terytorialnym podejściem do strategii
„Europa 2020”. W dokumencie wezwano do wzmocnienia wielopoziomowego systemu rządzenia oraz zwiększenia
poczucia odpowiedzialności za realizację strategii w terenie. Jedną z propozycji wysuniętych w sprawozdaniu jest
położenie większego nacisku na realizowanie celów dostosowanych do potrzeb regionu w zmienionej strategii
„Europa 2020”, aby tym samym lepiej dostosować działania do regionalnej specyfiki. W dokumencie zwrócono też
uwagę na potrzebę komplementarności i synergii pomiędzy instrumentami inwestycyjnymi UE, łącznie z
Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na sesję
plenarną w październiku 2015 (procedura 2014/2246(INI)).
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