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Badanie dla komisji CULT – EFSI a kultura, 
edukacja, młodzież i sport  

Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w obszarach działalności komisji 

 

Wprowadzenie 

Kształcenie i szkolenie oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom młodych ludzi to kluczowe cechy 
tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, a kultura i sport także odgrywają coraz większą rolę 
we współczesnej gospodarce i rozwoju społecznym.  

W niniejszym badaniu analizuje się wsparcie tych dziedzin przez europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne (EFSI) w obecnym okresie i w okresach poprzednich. Przeanalizowano dane na 
szczeblu UE oraz w ośmiu państwach członkowskich (Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, 
Polska, Słowacja i Włochy), aby określić i zbadać konkretne programy i projekty.   

Główne ustalenia 

Możliwości wsparcia przez EFSI są zasadniczo określone przepisami Traktatu (TFUE) oraz 
rozporządzeń regulujących zakres i wdrażanie EFSI. Ramy te wprowadzają ograniczenia co do 
sposobu wykorzystania EFSI oraz ustalają priorytety i wytyczne dotyczące ich wykorzystania na 
szczeblu krajowym i regionalnym. 

Wdrażanie EFSI rozpoczyna się od rozporządzeń UE w sprawie wspólnych przepisów oraz 
rozporządzeń dotyczących każdego z funduszy osobno. Wymogi koncentracji tematycznej oraz 
warunki wstępne zmniejszają elastyczność. 

Treść 

Badanie zawiera analizę charakteru i zakresu wykorzystania środków EFSI na działania 
z zakresu kształcenia i szkolenia, kultury, sportu i młodzieży, w tym analizę podstawy 
prawnej takiego wsparcia. Duża część działalności w tych obszarach jest w oficjalnych 
danych ukryta pod innymi pozycjami, lecz wszystkie z tych dziedzin już teraz przyczyniają 
się w znaczny sposób do rozwoju społeczno-gospodarczego. Badanie kończy się 
zaleceniem, by w przyszłości w większym stopniu dostrzegany był wkład tych dziedzin 
w politykę spójności w wymiarze ludzkim. 
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• Istnieje 11 celów tematycznych, z których jeden to „inwestowanie w kształcenie, szkolenie 
oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”. 

• Kultura i sport mają zupełnie inny status prawny niż kształcenie i szkolenie. 

• Młodzież to temat horyzontalny i można go wspierać poprzez inne działania. 

Wszystkie cztery dziedziny mogą wnieść pewien wkład w każdy z celów tematycznych.  

Chociaż istnieją dane na temat tego, w jaki sposób EFSI i fundusze strukturalne wspierały 
przedmiotowe działania w przeszłości, to dane te nie mogą być kompletne. Duża część 
działalności, którą zajmuje się niniejsze badanie, jest „ukryta” pod innymi kategoriami 
wydatków, a analiza działalności w terenie skoncentrowała się na ośmiu państwach członkowskich, 
w których zakres informacji jest różny. 

Dane na temat wydatków i absorpcji w dziedzinie kształcenia i szkolenia, kultury, młodzieży i sportu 
można wyszukać przez bazy danych DG REGIO, w których są one rozbite na szczeblu programu 
operacyjnego. Przekrojowy charakter rozważanych dziedzin utrudnia dokładną ocenę wydatków, 
lecz istnieją pewne wskazówki. Z szacunkowych obliczeń wynika, że w okresie 2007–2014 na kulturę 
i turystykę przeznaczono ponad 14,4 mld EUR.   

Na szczeblu projektu jakość danych różni się pomiędzy krajami. Wydatki można dobrze ocenić 
na podstawie polskich i duńskich danych o finansowaniu.  

• Kształcenie i szkolenie stanowią istotną działalność gospodarczą i mogą być celem samym 
w sobie. Są głównym motorem budowania wiedzy i ważnym narzędziem zwalczania 
bezrobocia i problemów społecznych. To także główne instrumenty służące osiąganiu 
innych celów. Rola ta jest zbyt mało doceniana. 

• W poprzednim okresie doceniono rolę kultury w zwiększaniu atrakcyjności Europy i jej 
regionów dla inwestorów i pracowników, lecz nie wspomniano o roli kultury we „wspieraniu 
innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” ani 
w „tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy”. 

• Włochy posiadają program operacyjny poświęcony kulturze, a polskie programy operacyjne 
kładą na nią nacisk. Inne kraje mają projekty kulturalne, w szczególności w ramach strategii 
inteligentnej specjalizacji, lecz w obecnym okresie niektóre z państw członkowskich 
(np. Niemcy, Irlandia) w niewielkim stopniu wykorzystują EFSI do wspierania projektów 
kulturalnych.  

• Sport stał się w UE ważnym sektorem gospodarki, którego udział w gospodarkach krajowych 
jest porównywalny z łącznym udziałem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, lecz w unijnych 
wytycznych dotyczących polityki w ramach EFSI niewiele, jeśli w ogóle, się o nim wspomina. 

• Młodzi ludzie stanowią ważne źródło umiejętności i myślenia twórczego, lecz najbardziej 
niepokojąca jest grupa młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(NEET). 

Pomimo coraz większego znaczenia w gospodarce, w obecnym okresie w niektórych państwach 
kultura i sport wydają się okrojone, być może z powodu koncentracji działań. 

Na podstawie danych proponuje się typologie możliwych interwencji. 

Duże znaczenie mają wspólne elementy w tych czterech dziedzinach, w tym wspólny dla nich ludzki 
wymiar rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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Najbardziej uderzające przykłady zazębiania się z innymi programami występują wtedy, gdy 
programy te promują innowacje i myślenie twórcze lub gdy dotyczą kwestii społecznych, 
w szczególności w ramach programów Erasmus+ i Kreatywna Europa.  

Zalecenia 

Kształcenie i szkolenie, kultura, sport i młodzież mają większe znaczenie, niż się zazwyczaj zakłada. 
Dziedziny te znajdują się wśród najbardziej dynamicznych sektorów współczesnej 
gospodarki, oferując możliwości wzrostu i utworzenia wielu miejsc pracy, lecz także wnoszą 
wiedzę, wyobraźnię i myślenie twórcze do wielu innych sektorów gospodarki i społeczeństwa w 
Europie.  
 
Wszystkie te cztery dziedziny są wyraźnie obecne w EFSI, a wiele działań było szczególnie 
skutecznych ze względu na ich specyficzny charakter.  
 
Reakcja na sytuację opisaną w niniejszym badaniu może być dwojaka. Można argumentować za 
wyeksponowaniem pozycji kształcenia i szkolenia oraz pozostałych dziedzin uwzględnionych 
w sprawozdaniu. Może to przybrać formę uznania każdej z tych dziedzin z osobna za dziedzinę 
priorytetową lub utworzenia celu tematycznego. Podejście takie ma jednak pewne wady. 
 
Drugim rozwiązaniem jest dążenie do szerszego, bardziej strategicznego podejścia, w którym 
zasadniczym tematem EFSI byłoby wzmacnianie umiejętności i zdolności ludzi będące kluczem do 
rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach tego należałoby wyraźnie odnieść się do roli kultury 
i sportu oraz zapewnić specjalny przepis sprzyjający rozwijaniu talentów młodych ludzi i 
pozwalający wykorzystać ich entuzjazm i optymizm.  
 
Główne zalecenia są następujące: 

• Komisja Europejska i posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni wspierać faktyczny 
i potencjalny wkład kształcenia i szkolenia, kultury, młodzieży i sportu we współczesny 
rozwój społeczno-gospodarczy;  

• ważne jest zapewnienie jak najwyższej skuteczności interwencji EFSI, lecz potrzebna jest 
większa elastyczność. Do celu tego należy dążyć przez bardziej spójne kształtowanie 
programów, a nie koncentrację tematyczną;  

• komisja CULT mogłaby zaproponować, by w następnym okresie programowania 
centralnym tematem rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów EFSI był szeroki temat 
„Wzmacnianie umiejętności i zdolności ludzi kluczem do rozwoju społeczno-
gospodarczego” z wyraźnymi odniesieniami do roli kształcenia i szkolenia, kultury i sportu 
oraz specjalnym przepisem dotyczącym młodzieży;  

• włączenie tego tematu do planowania programu powinno być warunkiem wstępnym 
wszystkich celów tematycznych; 

• obok dążenia do wzmocnienia formalnego kształcenia i szkolenia niezbędne jest 
podkreślenie roli nieformalnego uczenia się i szkolenia oraz kultury i sportu w poprawianiu 
umiejętności i kompetencji, rozwijaniu myślenia twórczego i wyobraźni oraz angażowaniu 
i motywowaniu jak największych części społeczeństwa w Europie; 

• przy formułowaniu przepisów należy jak najbardziej wybiegać myślą naprzód, 
w szczególności poprzez ułatwienie pracownikom przystosowania się do zmian 
przemysłowych, jak przewidziano w TFUE; 
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• elementem projektowania EFSI, sprawozdawczości i oceny na wszystkich poziomach 
powinno być wyraźniejsze modelowanie procesów wdrażania programów. W procesach 
tych szczególną uwagę należy zwrócić na wzmacnianie umiejętności i kompetencji oraz 
innych zdolności ludzkich; 

• w programach operacyjnych wdrażających inteligentną specjalizację należy wyszczególnić 
ludzki wkład we wdrażanie strategii; 

• UE i organy krajowe powinny wdrożyć odpowiednie procedury monitorowania, by 
poprawić analizę roli społeczno-gospodarczej i wpływu kształcenia i szkolenia, kultury, 
sportu i młodzieży.  

Organy krajowe powinny zwiększyć zaangażowanie szerokich grup zainteresowanych stron 
w sporządzanie umów partnerstwa i strategii inteligentnej specjalizacji, a organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, takim jak organizacje kulturalne, sportowe i młodzieżowe, należy 
pomagać, by zwiększyć to zaangażowanie. 
 
 

 

Dalsze informacje 
Niniejszy dokument jest dostępny w internecie w postaci streszczenia, z możliwością pobrania 
pełnego tekstu pod adresem: http://bit.ly/2JD2y60  

Więcej informacji na temat badań departamentu tematycznego dla komisji CULT można uzyskać 
pod adresem: https://research4committees.blog/cult/ 

 

Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod 
warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. © Unia 
Europejska 2018  
 
Kierownik badań: Michaela FRANKE Sekretarz redakcji: Lyna PÄRT 
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