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Wprowadzenie  
 
Wejście w życie traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. zakończyło trwające prawie 
dziesięć lat dyskusje nad reformą traktatu UE.  
 
Traktat zachowuje podstawę stanowiącą o równowadze instytucjonalnej między 
instytucjami UE, a jednocześnie wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego jako jednego 
z dwóch organów władzy prawodawczej i budżetowej. Kilka postanowień nowego traktatu 
może mieć silny wpływ na działalność Komisji Rozwoju Regionalnego. Wywierają one skutki 
na procedury prawodawcze, a także na zakres polityki regionalnej i polityki spójności oraz 
system zarządzania nimi. Regionalna perspektywa w europejskim systemie sprawowania 
rządów zyskuje znaczenie na kilku etapach procesu decyzyjnego w UE.  
 
 

1. Zwykła procedura prawodawcza i „akty delegowane" 
 
Przede wszystkim zgodnie z traktatem lizbońskim Parlament Europejski stał się 
prawodawcą na takich samych warunkach jak Rada, jeśli chodzi o fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności. Art. 177 TFUE przewiduje powszechne stosowanie zwykłej 
procedury prawodawczej (procedury współdecyzji), która zastępuje procedurę zgody 
stosowaną poprzednio.  
 
„(…) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą 
procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 
Komitetem Regionów, określają zadania, cele priorytetowe oraz organizację funduszy 
strukturalnych, co może obejmować grupowanie funduszy. Według tej samej procedury 
określane są również ogólne zasady mające do nich zastosowanie, jak również przepisy 
niezbędne do zapewnienia ich skuteczności oraz koordynacji funduszy między sobą 
i z innymi istniejącymi instrumentami finansowymi. 
 
Fundusz Spójności, utworzony zgodnie z tą samą procedurą, wspiera finansowo projekty 
w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury 
transportowej”. 
 
Znacznie zwiększa to kompetencje Komisji Rozwoju Regionalnego, ponieważ umożliwia jej 
członkom składanie poprawek do wszystkich wniosków Komisji i/lub wspólnych stanowisk 
Rady1. Parlament i komisja REGI mają takie same prawa jak Rada na wszystkich etapach 
prac legislacyjnych, począwszy od przygotowania, przez negocjacje, aż do niezbędnego 
kompromisu w sprawie aktu prawodawczego. Konkretnie zmiana procedury 
prawodawczej będzie szczególnie istotna z punktu widzenia mających wkrótce 
zapaść decyzji dotyczących rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy 
strukturalnych po 2013 r. oraz struktury nowego Funduszu Spójności, lecz również 
wszystkich innych rozporządzeń w sprawie tych funduszy i europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej2. Funkcje prawodawcze Parlamentu oraz całe procedury decyzyjne 

                                                 
1  Zwykła procedura prawodawcza została określona w art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), który zastępuje art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). 
2  Wpłynęła ona już na prace nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Rady zmieniającego obowiązujące 

rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych 
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w ramach polityki regionalnej i polityki spójności stają się w ten sposób bardziej przejrzyste 
i demokratyczne. 
 
Podobnie jak ma to miejsce obecnie, rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wszystkie inne instrumenty 
polityki regionalnej i polityki spójności będą nadal przyjmowane w drodze 
współdecyzji przez Parlament i Radę (art. 178 TFUE).  
 
Traktat lizboński powoduje zmianę nazwy procedury współdecyzji, lecz ona sama nie ulega 
znacznym zmianom. Niektóre zmiany dodatkowo wzmacniają pozycję instytucjonalną 
Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nową zwykłą procedurą prawodawczą Parlament – 
podobnie jak Rada – uchwala w pierwszym i drugim czytaniu „stanowisko”, a nie – jak 
poprzednio – jedynie przyjmuje „opinię”. Poza tym podstawą negocjacji w ramach 
procedury pojednawczej będą odpowiednie stanowiska Parlamentu i Rady uchwalone 
w drugim czytaniu, a nie – jak poprzednio – wspólne stanowisko Rady i poprawki 
Parlamentu przyjęte w drugim czytaniu. 
 
 
Akty delegowane i wykonawcze 
 
Traktat lizboński przewiduje całkowicie nowy system w przypadku poprzednich procedur 
komitologii. Zostają one zastąpione „aktami delegowanymi” i „aktami wykonawczymi” 
określonymi w art. 290–291 TFUE. W pierwszym przypadku prawodawca może 
przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieprawodawczym 
o zasięgu ogólnym lub do zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów aktu 
prawodawczego, natomiast w drugim przypadku rola Komisji ma charakter wyłącznie 
wykonawczy, ponieważ jest ona uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych, jeżeli 
konieczne są jednolite warunki wykonywania aktów.  
 
Akty delegowane dają prawodawcy prawo do odwołania przekazanych uprawnień lub 
wyrażenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego – są to dwa bardzo istotne instrumenty 
kontroli legislacyjnej, którymi dysponuje Parlament. Z tego powodu obecnie między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją toczą się negocjacje dotyczące szczegółowych 
sposobów wprowadzenia tych nowych postanowień w życie. Art. 290 TFUE dotyczący aktów 
delegowanych przewiduje przyjęcie rozporządzenia w drodze zwykłej procedury 
prawodawczej. Dopóki jednak rozporządzenie to nie wejdzie w życie, konieczne jest 
tymczasowe porozumienie międzyinstytucjonalne lub wprowadzenie doraźnych rozwiązań 
w zakresie sporządzania aktów prawodawczych, które potwierdzą dobre zdefiniowanie 
granic przekazywania uprawnień.  
 
Prowadzone obecnie negocjacje ujawniają znaczne różnice między instytucjami UE 
i problem ten trzeba rozwiązać, aby zapewnić wspólną podstawę prawną do prac 
w przyszłych miesiącach. W interesie prawodawcy leży znalezienie szybkich rozwiązań tych 
problemów, aby mógł on kontynuować prace legislacyjne. Komisja Rozwoju Regionalnego, 
wraz z innymi organami Parlamentu, będzie jednak musiała uważnie obserwować bieżące 
dyskusje między instytucjami, aby zachować pełne uprawnienia nadane organom 
Parlamentu traktatem lizbońskim. Wprowadzenie traktatu w życie trzeba postrzegać jako 
proces długotrwały, w związku z czym pospieszne działania mogłyby zagrozić nowym 
uprawnieniom Parlamentu. 
 
                                                                                                                                                            

przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (trzecia część 
pakietu działań upraszczających w odniesieniu do realizacji funduszy strukturalnych). 
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2. Rozszerzony zakres polityki regionalnej i polityki 
spójności 

 
Oprócz zmiany procedur prawodawczych druga istotna zmiana, którą traktat lizboński 
wprowadza do polityki spójności, polega na zwiększeniu kompetencji Komisji Rozwoju 
Regionalnego w inny sposób. Oprócz spójności gospodarczej i społecznej UE obecnie 
wyraźnie uznaje za ogólny cel polityczny również „spójność terytorialną”.  
 
Art. 3 ust. 3 TUE stanowi, że UE „wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną 
oraz solidarność między Państwami Członkowskimi”. W związku z tym tytuł XVII części 
czwartej TFUE jest obecnie poświęcony „spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej”, a art. 174–178 dotyczące polityki regionalnej i funduszy strukturalnych 
zastępują dawne art. 158–162 TWE.  
 
Ponadto wszystkie trzy aspekty polityki spójności są określone jako dziedziny kompetencji 
dzielonych między Unią a państwami członkowskimi (art. 4 ust. 2 lit. c) TFUE). 
 
W definicji „polityki spójności” traktat lizboński (art. 174 TFUE) potwierdza koncepcję 
„zmniejszenia dysproporcji regionalnych” i, co ważniejsze, przewiduje definicję regionów 
zasługujących na szczególne działania w ramach polityki regionalnej, która jest 
bardziej precyzyjna i wyczerpująca niż definicja zawarta w poprzednich 
traktatach: 
 
„Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, 
obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim 
jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie”.  
 
Oznacza to, że każdy region znajdujący się w jednej z powyższych sytuacji jest z definicji 
uznawany za region uprawniony do korzystania z inwestycji UE w ramach jej polityki 
regionalnej. W związku z tym ostatnie tendencje do ograniczenia polityki regionalnej 
i polityki spójności do wyłącznie najuboższych obszarów UE należy uznać za 
niezgodne z traktatem lizbońskim, co jest istotną wskazówką w bieżącej pełnej 
kontrowersji debacie na temat polityki spójności po 2013 r. 
 
Chociaż traktat lizboński jednoznacznie określa szeroki zakres stosowania polityki 
spójności, nie podaje on dokładnej definicji nowej koncepcji „spójności 
terytorialnej”, której osiągnięcie, trzeba przyznać, jest zadaniem bardzo 
skomplikowanym. Definicja taka ma jednak zasadnicze znaczenie dla realizacji przyszłej 
polityki spójności – sprecyzowałaby tę koncepcję i umożliwiłaby przełożenie jej na 
konkretne inicjatywy polityczne ukierunkowane na osiągnięcie celu. Zakres, cel i osiągnięcie 
„spójności terytorialnej” zależy od politycznej woli stworzenia jej projektu, tak samo jak 
w przypadku spójności gospodarczej i społecznej.  
 
Całościowe uwzględnienie szczególnej sytuacji i potencjału danego terytorium wymaga 
uwzględnienia przez UE lokalnych i regionalnych skutków jej głównych polityk sektorowych. 
Jest to rzeczywiście ogromny krok naprzód z perspektywy starań Komisji Rozwoju 
Regionalnego na rzecz włączenia koncepcji spójności do głównego nurtu wszystkich 
polityk UE. Z jednej strony powinno to zwiększyć jej kompetencje w zakresie oceny 
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skutków wywieranych przez inne polityki na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną 
na terytorium całej UE. Z drugiej strony znaczenie polityki spójności jako niezbędnego 
elementu spójności gospodarczej i społecznej stanie się bardziej oczywiste dla państw 
członkowskich, które powinny w związku z tym w znacznie większym stopniu włączyć 
aspekty spójności terytorialnej do swoich programów sektorowych i narodowych 
strategicznych ram odniesienia. 
 
Zadaniem Komisji Rozwoju Regionalnego jest popieranie i zachęcanie do przyjmowania tej 
integracyjnej nowej koncepcji spójności przez podmioty europejskie, krajowe i regionalne. 
Możliwości, które stwarza traktat lizboński, trzeba wykorzystać w praktyce 
politycznej w celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Jednym z najważniejszych 
etapów prac komisji REGI powinna być uważna analiza głównych inicjatyw politycznych pod 
kątem skutków dla spójności. Jednocześnie pożyteczne byłoby, gdyby posłowie zdołali 
publicznie wykazać, w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do maksymalizacji 
skutków innych priorytetów UE i stymuluje gospodarkę. 
 

3. Rozszerzona zasada pomocniczości oraz autonomia 
lokalna i regionalna 

 
Traktat lizboński nie tylko wymaga od rządów krajowych wzmocnienia terytorialnych 
aspektów ich polityk. Nowej koncepcji „spójności terytorialnej” towarzyszy trzecia 
podstawowa nowość mająca zwłaszcza wpływ na politykę regionalną, a mianowicie większe 
uwzględnienie podmiotów regionalnych i lokalnych przy określaniu i realizacji polityki 
spójności. Przyjęły one tę modernizację systemu wieloszczeblowego sprawowania rządów 
w UE z dużym zadowoleniem i oczekują, że zostanie ona wprowadzona w życie. 
 
Przede wszystkim ogólna zasada pomocniczości określona w art. 5 ust. 3 TUE została 
rozszerzona na szczebel regionalny i lokalny: 
 
„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa 
Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii”.  
 
Koncepcję tę szczegółowo przedstawiono w Protokole (nr 2) do traktatu lizbońskiego 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w którym kładzie się nacisk 
na władze regionalne i lokalne oraz podkreśla w szczególności, że projekty aktów 
prawodawczych muszą uwzględniać obciążenia – mowa o obciążeniach „finansowych lub 
administracyjnych nakładanych na Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne” 
(art. 5). W związku z tym ocena skutków projektów prawodawstwa powinna obecnie 
uwzględniać wszystkie szczeble rządu.  
 
Ponadto, także po raz pierwszy, traktat lizboński wyraźnie uznaje ogólną zasadę 
autonomii lokalnej i regionalnej. Art. 4 ust. 2 TUE stanowi, że UE „szanuje równość 
Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową, 
nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, 
w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego”.  
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Traktat lizboński uzupełnia instytucjonalną rolę Komitetu Regionów (KR) poprzez 
nadanie mu prawa do wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości UE w dwóch 
wyraźnie określonych sytuacjach: po pierwsze – w celu ochrony własnych prerogatyw 
instytucjonalnych i po drugie – w celu wniesienia o unieważnienie aktów prawodawczych 
UE, które uważa za naruszające zasadę pomocniczości (art. 263 TFUE). Prawo to 
przewidziane jest w art. 8 wymienionego powyżej Protokołu w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności:  
 
„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w zakresie skarg 
w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy zasady pomocniczości (…). Zgodnie 
z zasadami określonymi w tym samym artykule skargi takie mogą być również wnoszone 
przez Komitet Regionów w odniesieniu do aktów prawodawczych, do których przyjęcia 
Traktat (…) wymaga jego konsultacji”.  
 
Ponadto kadencja KR została wydłużona z czterech do pięciu lat, a kadencja jego 
przewodniczącego – z 2 do 2 ½ roku, podobnie jak w przypadku innych instytucji 
europejskich, co zwiększa jego możliwości wpływania na decyzje polityczne. Konsultacje 
z KR w sprawach spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz funduszy 
spójności są obowiązkowe (art. 175, 177 i 178 TFUE). Parlament może ustalić termin 
takich konsultacji. 
 
Należy jednak zaznaczyć, że traktat nie ma bezpośredniego wpływu na postanowienia 
konstytucyjne państw członkowskich i ich terytorialny podział kompetencji. Pod tym 
względem konkretne konsekwencje wymienionych powyżej odniesień do władz regionalnych 
i lokalnych pozostają w sferze deklaracji politycznych. 
 
Postanowienia dotyczące podmiotów lokalnych i regionalnych w procesie podejmowania 
decyzji w sprawie polityki w UE wymagają ścisłej współpracy pomiędzy Parlamentem 
Europejskim – zwłaszcza Komisją Rozwoju Regionalnego – a KR, aby zapewnić 
ciągłość i skuteczność konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi. W celu 
wykorzystania w jak największym stopniu praktyki pełnego uczestnictwa regionalnego 
należy znacznie zintensyfikować wieloszczeblowy dialog. 
 
W tych ramach Komisja Rozwoju Regionalnego może również służyć cenną radą 
w perspektywie tworzenia nowej polityki UE dla miast, które oficjalnie stały się ważnymi 
partnerami w procesie poszukiwania rozwiązań wielu problemów polityki regionalnej. 
Podczas przesłuchania przed Komisją Rozwoju Regionalnego desygnowany komisarz 
ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wymienił nową politykę dla miast jako jeden z trzech 
kluczowych priorytetów politycznych w swojej kadencji. 
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4. Kontrola sprawowana przez parlamenty krajowe 
i regionalne zgodnie z zasadą pomocniczości  

W celu oficjalnej kontroli stosowania rozszerzonej zasady pomocniczości traktat lizboński 
wprowadza nowy system wczesnego ostrzegania, z którego korzystają parlamenty 
narodowe (art. 12 TUE) i który może mieć wpływ na praktyczne prace Komisji Rozwoju 
Regionalnego. Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej 
oraz art. 6 i 7 Protokołu nr 2 w sprawie zasad pomocniczości i proporcjonalności określają 
szczegółowe zasady tego procesu kontroli ex ante. 
 
Zgodnie z tymi zasadami parlamenty narodowe muszą otrzymać projekty aktów 
prawodawczych równocześnie z ich przekazaniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Następnie, zazwyczaj w terminie 8 tygodni od daty przekazania projektu, parlament 
narodowy lub każda izba parlamentu narodowego mogą wydać uzasadnioną opinię, 
jeżeli uznają, że projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Z wyjątkiem „przypadków 
pilnych, które zostały należycie uzasadnione”, Rada może podjąć decyzję w sprawie 
projektu aktu prawodawczego w ciągu dziesięciu dni (art. 4, Protokół nr 1).  
 
W ten sposób po raz pierwszy organy parlamentów narodowych będą miały 
możliwość zgłaszania uwag na temat projektów europejskich aktów 
prawodawczych niezależnie od swoich rządów.  
 
Każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami. W dwuizbowym krajowym systemie 
parlamentarnym każda z izb dysponuje jednym głosem. W tych ramach parlamenty 
regionalne mające uprawnienia ustawodawcze mogą stać się podmiotami uczestniczącymi 
w procesie decyzyjnym w UE. Jest to możliwe, jeżeli dany parlament narodowy uzna za 
stosowne konsultowanie się z nimi i włączenie ich do tego procesu.  
 
W przypadku zakwestionowania zgodności projektu aktu prawodawczego z zasadą 
pomocniczości co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom narodowym 
(zwykła większość dotycząca projektów objętych zwykłą procedurą prawodawczą) projekt 
musi zostać poddany ponownej analizie3. Parlament Europejski otrzyma nie tylko 
uzasadnioną opinię parlamentów narodowych, lecz także odpowiedź Komisji. Jeżeli na 
podstawie tych dokumentów, zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, Parlament zwykłą 
większością swoich członków (i Rada, stanowiąc większością 55% swoich członków) uzna, 
że projekt jest rzeczywiście niezgodny z zasadą pomocniczości, zostaje on wycofany.  
 
Podobnie jak w przypadku innych nowych postanowień traktatu lizbońskiego, należy jeszcze 
ustalić, jak dokładnie mają wyglądać praktyczne stosunki między Parlamentem Europejskim 
a parlamentami narodowymi. Trzeba na przykład ustalić terminy i zasady proceduralne 
w przypadku uzasadnionych opinii, które może przedstawić 27 parlamentów narodowych, 
biorąc zwłaszcza pod uwagę ramy czasowe określone traktatem lizbońskim. Możliwe, że 
Komisja Rozwoju Regionalnego będzie musiała dokładniej niż wcześniej ustalić 
harmonogram prac nad każdą dokumentacją dotyczącą prawodawstwa i jak najszybciej 
przekazać go parlamentom narodowym. Aby zapewnić skuteczny dialog na temat spraw 
prawodawstwa na tym szczeblu, konieczny będzie ciągły przepływ przejrzystych informacji. 
 
 

                                                 
3  Próg ten wynosi jedną czwartą głosów parlamentów narodowych w przypadku projektów przedłożonych 

odnośnie do strategicznych wytycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie 
z art. 68 TFUE. 
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Ogólnie rzecz biorąc, wyzwaniem będzie stworzenie procesu konsultacji pomiędzy 
parlamentami regionalnymi, narodowymi a Parlamentem Europejskim, aby 
umożliwić przestrzeganie postanowień traktatu lizbońskiego. Również poprzednie 
doświadczenia pokazały, że wiele parlamentów pragnie przekazywać swoje poglądy nie 
tylko w sprawie zasady pomocniczości, lecz także w sprawie treści projektów aktów 
prawodawczych. Zatem inna trudność będzie polegać na odróżnieniu opinii związanych 
z zasadą pomocniczości od uwag dotyczących treści oraz na ustaleniu sposobu oceny tych 
uwag. Nawet jeśli w traktacie lizbońskim nie wspomina się wyraźnie o tym aspekcie, 
starania polityczne mogą sprzyjać uregulowaniu tej kwestii w celu uchwalenia 
prawodawstwa. W każdym razie wczesne zrozumienie względów, którymi kierują się 
parlamenty narodowe, będzie korzystne, jeśli nie decydujące dla przyszłego 
prawodawstwa4. 
 
Komisja Rozwoju Regionalnego, która odpowiada za stosunki z regionami w imieniu 
Parlamentu Europejskiego, mogłaby wnieść wkład w ten proces poprzez zacieśnienie 
współpracy z politykami regionalnymi, lokalnymi oraz krajowymi, a także w stosownych 
przypadkach poprzez przekazywanie wyników innym komisjom i organom Parlamentu 
Europejskiego. W rzeczywistości jej doświadczenie i sieć kontaktów powinny umożliwić jej 
pomoc innym komisjom, które jak dotąd mogły nie koncentrować się na regionalnych 
skutkach swojej polityki. Oczywiście aby stworzyć taką możliwość, trzeba dostosować 
podział zasobów ludzkich, administracyjnych i finansowych służb Parlamentu. 
 
Wreszcie, poza rozszerzeniem uprawnień Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki 
regionalnej, Komisja Rozwoju Regionalnego może również wspierać parlamenty 
narodowe w ich wysiłkach na rzecz lepszej kontroli zarządzania funduszami 
strukturalnymi przez ich rządy. Dotychczas było to dla nich trudne, ponieważ brakuje im 
informacji i wiedzy na ten temat.  
 
W ujęciu bardziej ogólnym w ramach wysiłków mających na celu poprawę realizacji polityki 
regionalnej i zwiększenie jej efektywności trzeba zwiększyć efekt synergii polityk 
krajowych i europejskich. Na podstawie zawartych w traktacie lizbońskim wymogów 
dotyczących wieloszczeblowego sprawowania rządów Komisja Rozwoju Regionalnego 
mogłaby przedstawić pomysł organizacji wspólnych debat na temat priorytetów 
politycznych (i budżetowych) z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu 
Europejskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Rezolucja (T6-0388/2009) Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem 

Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony z dnia 7.5.2009 r. 
również przewiduje systematyczne monitorowanie poprzedzającego proces legislacyjny dialogu między 
parlamentami narodowymi a Komisją Europejską (tak zwana „inicjatywa Barroso"). 
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5. Inne postanowienia traktatu lizbońskiego, które mogą 
wywierać skutki na politykę regionalną  

 
Na politykę regionalną skutki może również wywierać kilka innych postanowień traktatu 
lizbońskiego. Członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego będą odgrywać znaczącą rolę 
w monitorowaniu poniższych wrażliwych kwestii oraz stosownym ich kontrolowaniu wraz 
z władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. 
 

5.1. Pomoc państwa a najbardziej oddalone regiony 
 
Traktat lizboński zawiera nowe postanowienia dotyczące pomocy przyznawanej regionom 
przez państwa członkowskie. Poprzedni traktat WE wyłączał pomoc przyznawaną 
gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem 
Niemiec. Art. 107 ust. 2 lit. c) TFUE zmienia to postanowienie i przewiduje możliwość jego 
uchylenia: 
 
„Pięć lat po wejściu w życie traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć 
decyzję uchylającą niniejszą literę”. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, Komisja Rozwoju Regionalnego od dawna opowiada się za specjalnym 
statusem najbardziej oddalonych regionów. Znajduje to potwierdzenie w art. 349 
i 355 TFUE.  
 
Ponadto o regionach najbardziej oddalonych jest obecnie wyraźnie mowa 
w postanowieniach dotyczących pomocy państwa. Postanowienia poprzedniego traktatu 
zostały wzmocnione wskutek licznych zaleceń Parlamentu Europejskiego, w związku z czym 
na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE dopuszczona jest obecnie „pomoc przeznaczona na 
sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie 
niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak 
również regionów, o których mowa w artykule 3495, z uwzględnieniem ich sytuacji 
strukturalnej, gospodarczej i społecznej”. 
 
Biorąc pod uwagę debatę dotyczącą statusu najbardziej oddalonych regionów 
i zakwestionowanie ich klasyfikacji w ogólnych ramach europejskiej polityki spójności, 
odniesienia te są istotne, jako że potwierdzają potrzebę szczególnych ustaleń politycznych, 
niezależnie od względów i kalkulacji wyłącznie gospodarczych. 
 

5.2.  Usługi świadczone w ogólnym interesie (gospodarczym) 
 
Innym aspektem, który staje się coraz ważniejszy ogólnie w politykach europejskich, 
a w szczególności w polityce regionalnej, jest znaczenie usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE. Art. 
14 TFUE kładzie nacisk na „ich znaczenie we wspieraniu (…) spójności społecznej 
i terytorialnej”. Zgodnie z traktatem odpowiedzialność za usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym jest podzielona pomiędzy UE i państwa członkowskie, a władze 
regionalne i lokalne biorą udział w określaniu potrzeb w tym zakresie oraz ich organizacji, 
świadczeniu i kontrolowaniu. 

                                                 
5  Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Azory, Reunion, Madera i Wyspy Kanaryjskie.  
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Nowością przewidzianą traktatem lizbońskim jest to, że przepisy ustanawiające zasady 
i warunki świadczenia, zlecania i finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym mają zostać ustalone – bez uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich – zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą.  
 
Godny uwagi jest fakt, że w traktacie mowa jest o usługach świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, natomiast dodatkowy Protokół nr 26 do traktatu lizbońskiego 
jest poświęcony szerszemu pojęciu usług świadczonych w interesie ogólnym. Ani traktat, 
ani protokół nie podają definicji jednego i drugiego pojęcia, co sprawia, że ta kwestia 
polityczna, będąca przedmiotem wielu dyskusji i przynosząca znaczne konsekwencje, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym, na którym świadczone są te usługi, 
pozostaje nierozstrzygnięta. Istotne znaczenie dla Komisji Rozwoju Regionalnego miałoby 
czynne dążenie do wyjaśnienia tej kwestii, aby stworzyć uzasadnione podstawy działalności 
publicznej i prywatnej w tym coraz ważniejszym sektorze. 
 
W Protokole 26 podkreślono zasadniczą rolę organów lokalnych i regionalnych „w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w sposób możliwie najbardziej odpowiadający potrzebom odbiorców” 
(art. 1). Postanowienia te uzupełnia Karta praw podstawowych UE, która nie została 
zawarta w traktacie lizbońskim, lecz na podstawie art. 6 ust. 1 TUE ma taką samą wartość 
prawną jak traktat. Oprócz uznania znaczenia podmiotów lokalnych i regionalnych 
(preambuła) kładzie ona nacisk na ogólne znaczenie powszechnego dostępu do usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jako podstawowego celu każdej 
konkretnej polityki UE. 
 
W celu ukazania coraz większego znaczenia tego tematu i jego kontrowersyjnego 
charakteru, a także jego bezpośredniego związku z polityką regionalną Departament 
Tematyczny B Parlamentu Europejskiego, na wniosek Komisji Rozwoju Regionalnego, 
zlecił ostatnio kompleksowe badanie tego tematu. Opracowanie pt. The Inter-Relationship 
between the Structural Funds and the Provision of Services of General Interest and 
Services of General Economic Interest, and the Potential for Cross-Border Delivery 
(Wzajemne powiązania między funduszami strukturalnymi a usługami świadczonymi 
w interesie ogólnym i usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym oraz 
możliwości ich transgranicznej realizacji) powinno zostać ukończone i przedstawione 
członkom Komisji Rozwoju Regionalnego latem 2010 r.6. 
 
Opracowanie ma przedstawiać analizę sposobu zdefiniowania, finansowania i świadczenia 
usług świadczonych w interesie ogólnym w 27 państwach członkowskich i powinno 
pokazywać stopień wykorzystywania funduszy strukturalnych do osiągnięcia ich celów 
inwestycyjnych, w tym funduszy przeznaczanych na współpracę transgraniczną w tej 
dziedzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Zamówienie na opracowanie zostało udzielone w ramach otwartego postępowania ofertowego 

przeprowadzonego przez Departament Tematyczny B. 
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5.3. „Wzmocniona współpraca” 
 
Traktat lizboński zmienia warunki wzmocnionej współpracy między państwami 
członkowskimi UE w przypadku, gdy niektóre, lecz nie wszystkie państwa członkowskie chcą 
prowadzić współpracę w danej dziedzinie politycznej (art. 20 akapit drugi oraz art. 326–334 
TFUE). Do współpracy takiej wymaganych jest co najmniej dziewięć państw członkowskich. 
Ponadto według ogólnej zasady przed ustanowieniem wzmocnionej współpracy trzeba wziąć 
pod uwagę sytuację w zakresie spójności terytorialnej, jak to podkreślono w traktacie: 
„Współpraca ta nie może naruszać (…) spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej” (art. 327 TFUE).  
 
Warunek ten stanowi odzwierciedlenie nowego sposobu pojmowania „spójności 
terytorialnej” jako ogólnego celu UE oraz jako koncepcji przekrojowej mającej wpływ na 
wiele polityk sektorowych. Musi ona zostać uwzględniona nie tylko w konkretnym procesie 
decyzyjnym dotyczącym środków politycznych, lecz także w formie współpracy, którą 
postanowią zastosować państwa członkowskie. 
 
W teorii elementy polityki regionalnej i polityki spójności mogłyby być odpowiednie 
w przypadku wzmocnionej współpracy niektórych grup państw członkowskich, co dotyczy 
na przykład tych, które wiążą się z Funduszem Spójności. Ponadto perspektywa przyszłych 
rozszerzeń i ogólna reforma polityki spójności mogłyby sprzyjać przemyśleniom na temat 
przyjęcia bardziej elastycznego podejścia we współpracy politycznej. 
 
Jednak zbyt duże zróżnicowanie państw członkowskich w ramach polityki regionalnej 
wskutek wzmocnionej współpracy byłoby sprzeczne z koncepcją samej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przy uwzględnieniu wzmocnionej współpracy, 
dla Komisji Rozwoju Regionalnego podstawowym zadaniem byłoby zatem 
zapewnienie odpowiedniej równowagi między spójnością wszystkich państw 
a współpracą kilku z nich – zadaniem porównywalnym z obecnym dbaniem 
o odpowiednią równowagę pomiędzy spójnością terytorialną i społeczną z jednej strony 
a wzrostem gospodarczym i konkurencyjnością z drugiej. 
 

5.4. Nowe prawo inicjatywy dotyczące zmian traktatu przysługujące 
Parlamentowi 

 
Art. 48 traktatu lizbońskiego przyznaje prawo inicjatywy dotyczące przyszłych zmian 
traktatu również Parlamentowi Europejskiemu i uznaje jego prawo do udziału w konwencie, 
któremu powierzono to zadanie. Jeżeli Rada postanowi, że nie ma potrzeby zwoływania 
konwentu, i zadecyduje o zmianie traktatu w ramach konferencji międzyrządowej, 
Parlament także musi wyrazić zgodę na tę decyzję. 
 
Ponieważ integracja europejska jest procesem dynamicznym i toczy się już podstawowa 
debata na temat polityki spójności po 2013 r., przyszłe zmiany traktatu lizbońskiego 
prawdopodobnie wpłyną na politykę regionalną, w związku z czym powinny być uważnie 
obserwowane przez Komisję Rozwoju Regionalnego. Nowe procedury zmiany umożliwiają 
posłom do Parlamentu odgrywanie bardziej czynnej roli, co należy w pełni wykorzystać 
w celu zabezpieczenia głównych elementów nowoczesnej polityki spójności określonych 
w traktacie lizbońskim.  
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5.5. Nowe uprawnienia budżetowe Parlamentu a przyszłość polityki 
spójności 

 
Nowa procedura budżetowa wprowadzona traktatem lizbońskim daje ponadto Parlamentowi 
uprawnienia w przypadku wszystkich aspektów budżetu UE (art. 313–316 TFUE). Rada 
i Parlament muszą uzgodnić, w granicach zasobów własnych, program wydatków, który 
zyskuje obowiązującą moc prawną. Zniesiono rozróżnienie pomiędzy wydatkami 
obowiązkowymi i nieobowiązkowymi, a cały budżet musi zostać przyjęty wspólnie przez 
Parlament i Radę.  
 
Uproszczona procedura budżetowa przewiduje tylko jedno czytanie w każdej instytucji, po 
którym w razie braku zgody Parlamentu i Rady zwoływany jest komitet pojednawczy w celu 
osiągnięcia kompromisu. Zwołanie komitetu pojednawczego stwarza komisjom 
parlamentarnym możliwości prowadzenia aktywnych negocjacji.  
 
Zważywszy na duży udział polityki spójności w budżecie UE, jest to bardzo istotny obszar, 
w którym Komisja Rozwoju Regionalnego powinna zwiększyć swoje wpływy dzięki 
ściślejszej współpracy z Komisją Budżetową (ewentualne wspólne posiedzenia) oraz 
poprzez odpowiednią reprezentację na posiedzeniach komitetu pojednawczego. Skład 
delegacji Parlamentu biorącej udział w tych posiedzeniach powinien być dokładnie 
kontrolowany przez komisję REGI, co dotyczy również udzielania jej członkom właściwych 
informacji i konsultacji z nimi w sprawie aktualnego stanu negocjacji, ponieważ zgodnie 
z nową procedurą będą się one odbywały z wyłączeniem jawności (w przypadku komitetu 
pojednawczego), a nie jak poprzednio z pełną przejrzystością oraz z pierwszym i drugim 
czytaniem. Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na konieczność osiągnięcia kompromisu 
w sprawie budżetu po pierwszym czytaniu traktat lizboński sprzyja ściślejszej współpracy 
między organami prawodawczymi i budżetowymi, co jest tendencją, która może zwiększyć 
wpływ Parlamentu na ustalanie priorytetów politycznych odpowiadających aspektom 
budżetowym. Traktat reguluje nową procedurę uchwalania budżetu rocznego, lecz powinna 
ona być również stosowana w przypadku budżetów korygujących i przesunięć środków na 
podstawie postanowień nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego7. 
 
Zmiany procedury budżetowej wymagają dostosowania rozporządzenia finansowego 
określającego sposób przyjmowania i wykonywania budżetu. Traktat lizboński przewiduje, 
że nastąpi to zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą (art. 322 TFUE). Instytucje UE 
i państwa członkowskie muszą współpracować, aby zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
zapewnić odpowiedzialne wydatkowanie środków podatników. Uwzględniając 
problemy kontrolowania wydatków z funduszy strukturalnych w wielu państwach 
członkowskich, Komisja Rozwoju Regionalnego powinna dążyć do ustanowienia zasad 
usprawnienia sposobów zarządzania finansami i audytu. Ponadto zdezaktualizowane 
fragmenty obecnego rozporządzenia finansowego mogą zostać dostosowane do przepisów 
dotyczących funduszy strukturalnych, które zostały przyjęte w ciągu ostatnich lat i już 
zapewniają prostsze i lepiej skoordynowane zarządzanie finansami. 
 
 
 
 

                                                 
7  Ponadto Parlament Europejski zażądał „przejściowych wytycznych proceduralnych dotyczących kwestii 

budżetowych w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego” (rezolucja T7-0067/2009 z 12.11.2009) do czasu 
wejścia w życie tego porozumienia. 
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Poza tym traktat lizboński nadaje obowiązującą moc prawną wieloletnim ramom 
finansowym. Będą one przyjmowane przez Radę (jednomyślnie) po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego (większością członków wchodzących w jego skład; art. 312 
TFUE); warunek ten musi spełnić każdy budżet roczny. Zważywszy, że w tym przypadku 
obowiązuje procedura zgody, Komisja Rozwoju Regionalnego powinna w jeszcze większym 
stopniu skoncentrować się na zmianie rozporządzenia finansowego, tak aby wprowadzić 
lepsze przepisy dotyczące polityki spójności, ponieważ Parlament ma silniejszą pozycję jako 
organ współdecydujący. Ponadto działania takie są już podejmowane obecnie, przed 
uzgodnieniem następnych ram finansowych. 
 
Obowiązujące wieloletnie ramy ograniczają siłę podmiotów dążących do elastyczności 
budżetowej. Sposobem odzyskania pewnej elastyczności w sprawach budżetowych może 
być zwiększenie elastyczności między działami wieloletniego planu budżetu oraz skrócenie 
okresu obowiązywania ram finansowych. Parlament zwracał się już o pięć zamiast siedmiu 
okresów planowania8. 
 
Wreszcie, debata na temat budżetu UE po 2013 r. będzie w oczywisty sposób miała 
decydujący wpływ na przyszłość polityki spójności. Postanowienia traktatu lizbońskiego 
dotyczące nowych kompetencji europejskich w takich dziedzinach jak polityka zewnętrzna 
i polityka bezpieczeństwa lub zmiany klimatu będą oznaczały konieczność dokonania 
istotnego przesunięcia środków finansowych na realizację tych polityk.  
 
Zważywszy na znaczny deficyt budżetowy w wielu państwach członkowskich, ogólny budżet 
UE prawdopodobnie nie zostanie w najbliżej przyszłości zwiększony. Zatem zostanie on 
poddany restrukturyzacji polegającej na ewentualnych znaczących zmianach części 
środków przeznaczonych obecnie na poszczególne polityki. W tym kontekście jeszcze 
większe znaczenie będą miały zdecydowanie Komisji Rozwoju Regionalnego i jej działania 
w celu utrzymania polityki spójności i zachowania przeznaczonych na nią środków 
finansowych. Poprzez wsparcie szerszej koncepcji polityki spójności traktat lizboński 
zapewnia liczne argumenty prawne przemawiające za zachowaniem obecnej części budżetu 
UE. 

                                                 
8  Parlament opowiadał się również za ewentualnym wydłużeniem i dostosowaniem obecnych ram finansowych do 

roku 2015/16, aby umożliwić sprawne przejście na system pięcioletni i uwzględnić okresową ocenę bieżących 
programów legislacyjnych w roku 2010/11. 
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Podsumowanie  
 
Traktat lizboński może przynieść znaczący postęp w zakresie europejskiej polityki 
regionalnej i nadaje nadrzędną rolę Parlamentowi Europejskiemu, a tym samym Komisji 
Rozwoju Regionalnego, jako pełnoprawnemu współprawodawcy. Traktat stwarza 
członkom Komisji Rozwoju Regionalnego nowe możliwości na kilku etapach procesu 
decyzyjnego w UE, począwszy od wstępnego pomysłu, przez fazę negocjacji, aż do 
rozstrzygających procedur prawodawczych. Powinni oni wykorzystać te nowe możliwości 
przy uchwalaniu przyszłego prawodawstwa w celu wywierania od samego początku wpływu 
na decyzje polityczne i budżetowe. 
 
Wiele kluczowych aspektów traktatu oznacza, że polityka regionalna będzie odgrywać 
zasadniczą rolę w integracji europejskiej. Członkowie komisji REGI powinni przekonująco 
rozwijać nową horyzontalną koncepcję „spójności terytorialnej”. Polityka spójności 
jest podstawowym instrumentem UE służącym określaniu i mobilizowaniu potencjału 
regionalnego i uwzględnianiu skutków terytorialnych wywieranych przez integrację 
europejską. Jednak aby polityka regionalna mogła mieć taki wpływ, jak przewiduje traktat 
lizboński, musi ona być skuteczna, a jej priorytety polityczne powinny być ściśle związane 
ze strategią „UE 2020”. 

Poprzez większe uwzględnienie roli podmiotów regionalnych i lokalnych traktat lizboński 
kieruje się względami politycznymi i demokratycznymi i zbliża UE do obywateli9. Biorąc 
pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do wejścia w życie traktatu lizbońskiego, 
a zwłaszcza niebezpieczeństwo braku legitymizacji demokratycznej, bardziej przejrzysty, 
wielorządowy system przewidziany traktatem lizbońskim z silniejszym Parlamentem 
Europejskim jest niezbędny ogólnie do pomyślnego rozwoju UE w perspektywie średnio- 
i długoterminowej, a w szczególności do efektywnego określania i realizacji polityki 
regionalnej. 
 
Komisja Rozwoju Regionalnego odgrywa główną rolę w tym kontekście, ponieważ zarówno 
propaguje integracyjną koncepcję spójności, jak i reprezentuje Parlament Europejski 
w stosunkach z organami na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Ta 
szczególna pozycja powinna zostać zwaloryzowana poprzez zintensyfikowanie stosunków 
z regionalnymi i lokalnymi podmiotami rządowymi oraz w stosownych przypadkach poprzez 
udzielenie pomocy innym organom parlamentarnym w tej dziedzinie. Konkretne znaczenie 
ma posiadanie przez członków Komisji Rozwoju Regionalnego, a zwłaszcza przez 
sprawozdawców i sprawozdawców posiłkowych, odpowiednich informacji o aktualnych 
debatach prowadzonych w parlamentach narodowych, a także w lokalnych i regionalnych 
organach rządowych w celu prawidłowej i terminowej oceny wkładu, jakiego można 
oczekiwać od tych podmiotów. Efektywna wieloszczeblowa współpraca będzie miała 
decydujące znaczenie, jeśli chodzi o zapobieganie opóźnieniom w przyjmowaniu 
prawodawstwa UE, a nawet jego blokowaniu.  

 

 

                                                 
9  Znajduje to również potwierdzenie we wprowadzeniu „inicjatywy obywatelskiej” w art. 11 ust. 4 TUE, który daje 

milionowi obywateli znacznej liczby państw członkowskich możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej 
o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku, który zdaniem obywateli jest konieczny 
z punktu widzenia stosowania traktatu. 
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Poszanowanie postanowień traktatu z Lizbony oznacza większe wysiłki 
w dziedzinie polityki spójności, a nie jej ograniczenie. Wprowadzanie traktatu w życie 
właśnie się rozpoczęło i będzie trwało. W interesie demokratycznej i efektywnej polityki 
regionalnej Komisja Rozwoju Regionalnego powinna potwierdzić swoją oficjalną pozycję 
i szerszy zakres uprawnień podczas bieżących negocjacji w sprawie wprowadzenia traktatu 
w życie i w sprawie Regulaminu Parlamentu Europejskiego10. W praktyce powinna ona 
tworzyć silne partnerstwo ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi 
w politykę regionalną i występować w obronie zintegrowanej, wieloszczeblowej koordynacji 
polityki jako czynnika przyspieszającego realizację strategii „UE 2020”. Celem powinno być 
zapewnienie należytego uwzględnienia celów polityki regionalnej i polityki spójności 
w głównych politykach UE. 

 

                                                 
10  W tym celu może ona skoncentrować się na priorytetach przedstawionych w rezolucji nielegislacyjnej w sprawie 

nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego z dnia 7.05.2009 r. (przygotowanej 
na podstawie opinii Komisji Rozwoju Regionalnego A6-0145/2009).  



 




