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Tło
Polityka Unii Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, dotyczy obszarów 
w trudnej sytuacji, w których występują większe społeczno-ekonomiczne różnice między 
Państwami Członkowskimi i pomiędzy regionami. Te różnice w zakresie dobrobytu 
i dynamizmu wynikają z braków strukturalnych w niektórych kluczowych czynnikach dla 
konkurencyjności, takich jak inwestycje w infrastrukturę, innowacyjność i zasoby ludzkie. 
Celem Rady Europejskiej w Lizbonie jest uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnego 
i najdynamiczniej rozwijającego się obszaru na świecie. Silna gospodarka oparta na wiedzy 
ma stymulować tworzenie miejsc pracy i propagowanie polityki społecznej i środowiskowej 
oferującej zrównoważony rozwój i spójność społeczną. Polityka Unii Europejskiej w sprawie 
spójności gospodarczej i społecznej obecnie stanowi 36% całkowitego budżetu Unii, 
natomiast zgodnie z nową Perspektywą Finansową 2007-2013 będzie to 33%.  
Rozszerzenie Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. zwiększyło jej populację o 20%, a terytorium 
o 25%, podczas gdy PKB wzrósł zaledwie o 5%, czemu towarzyszyło podwojenie się 
dysproporcji regionalnych. Dobrobyt mieszkańców Unii w przeliczeniu na osobę zmalał 
o około 12,5%, a stosunek mieszkańców regionów wolno rozwijających się wzrósł z 20% do 
25%. Równocześnie gorzej rozwinięte regiony Piętnastki UE ciągle będą potrzebować 
wsparcia.

1. ANALIZA RAM FINANSOWYCH 

1.1. Fundusze strukturalne i fundusz spójnościowy 2000-2006
9 celów - 6 instrumentów

Rada Europejska w Berlinie (marzec 1999 r.) zreformowała fundusze strukturalne 
i poprawiła działanie funduszu spójnościowego poprzez koncentrację zasobów. Fundusze te 
otrzymały ponad 30 mld euro na rok w okresie między 2000 r. a 2006 r., czyli 213 mld euro 
w ciągu siedmiu lat. Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (ISPA) 
i Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) 
uzupełniły program PHARE w celu promowania rozwoju gospodarczego i społecznego 
krajów kandydackich z Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundusz spójnościowy Cztery fundusze strukturalne1

18 mld euro 195 mld euro

Fundusze strukturalne koncentrują się na jasno zdefiniowanych priorytetach:
– 70% funduszu przeznaczone jest dla regionów, których rozwój jest bardzo wolny. Są to 

obszary zamieszkiwane przez 22% populacji Unii (Cel 1); 
– 11,5% funduszu wspomaga gospodarczą i społeczną przemianę na obszarach, które 

przechodzą strukturalne trudności. Obszary te zamieszkuje 18% populacji Unii (Cel 2); 
– 12,3% funduszu przeznaczone jest na promowanie modernizacji systemów szkoleniowych 

i tworzenie miejsc pracy (Cel 3) poza regionami objętymi Celem 1, gdzie środki te 
stanowią część strategii osiągania porównywalnego poziomu.

– „Wycofywane” regiony – wsparcie przejściowe dla regionów, które już nie kwalifikują się 
do Celu 1 i 2. 

  
1 Są to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Finansowy Instrument 
Orientacji Rybołówstwa oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
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Są również Inicjatywy Wspólnoty dążące do znajdywania wspólnych rozwiązań 
poszczególnych problemów. W ramach Inicjatyw Wspólnoty przeznacza się 5,35% funduszy 
strukturalnych na rzecz:
– współpracy transgranicznej, przejściowej i międzyregionalnej (Interreg III); 
– zrównoważonego rozwoju miast i upadających obszarów miejskich (Urban II); 
– rozwoju obszarów wiejskich poprzez inicjatywy lokalne (Leader +); 
– zwalczania nierówności i dyskryminacji w dostępie do rynku pracy (Equal). 

Po 1 stycznia 2007 r. w życie wejdą nowe regulacje zastępujące wszystkie obecnie stosowane.

1.2. Projekty zreformowanej polityki strukturalnej i spójnościowej na lata 2007-2013

3 cele - 3 instrumenty
Należy zwrócić uwagę, że w ramach pozycji 1b programy będą wspierane przez zasoby 
finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1, Europejskiego Funduszu 
Socjalnego2 i funduszu spójnościowego3. Wszystkie wcześniejsze działania dotyczące 
rolnictwa i rybołówstwa (Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa oraz Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej) znajdują się obecnie w pozycji 2. 

Na potrzeby Perspektywy Finansowej 2007-2013, Komisja przyjęła projekt budżetu dla 
rozszerzonej Unii Europejskiej 27 Państw Członkowskich (Piętnastka, 10 nowych Państw 
Członkowskich, Bułgaria i Rumunia). Komisja jest zdania, że polityka spójnościowa powinna 
posiadać jedną linię budżetową ze zwiększonymi zasobami. Pod względem finansów, 
Komisja proponuje budżet na lata 2007-2013 będący równowartością 0,41%4 Dochodu 
Narodowego Brutto (DNB) Unii 27 Państw lub 336,3 miliarda za ten okres (lub 344,9 
z kosztami administracyjnymi i Funduszem Solidarności) 

Fundusz spójnościowy Dwa fundusze strukturalne 5

66,99 mld euro 273,31 mld euro 

Proponowane ramy finansowe dla pozycji 1 b w milionach euro (do trzech miejsc po przecinku)

Rok 
[n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4]
[n+5 i 

kolejne 
lata]

Ogółem

Zobowiązania 49 021 50 903 52 704 53 921 55 159 116 373 378 082

Płatności 16 611 29 483 33 468 38 808 45 042 98 296 261 709

Komisja uważa, że wydatki poniesione w ramach tej pozycji powinny wzrosnąć o 33% (w 

  
1 COM(2004)495 fin
2 COM(2004)493 fin
3 COM(2004)494 fin
4 Wcześniej 0,46% DNB, ale 0,05 % związane z rybołówstwem i rolnictwem zostało przeniesione do pozycji 2.
5 Są to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Finansowy Instrument 
Orientacji Rybołówstwa oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej zostały przeniesione do 
pozycji 2.
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porównaniu do wydatków w 2006 r.), aby osiągnąć 50,1 mld euro w 2013 r.  Proponowany 
przydział na różne obszary polityk to 78% na konwergencję, 18% na konkurencyjność 
regionalną i zatrudnienie, a 4% na współpracę terytorialną. Zgodnie z dyskusją prowadzoną 
w ramach Rady, 45% całkowitego budżetu zostanie spożytkowane w bogatych Państwach 
Członkowskich, a 55% - w mniej zasobnych Państwach Członkowskich. Komisja Proponuje 
utrzymać intensywność wydatków na poziomie 4% na osobę.

Priorytety Wspólnoty: cel 1, cel 2 i cel 3, będą odpowiednio zastąpione przez trzy nowe cele: 
konwergencji; konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia; współpracy terytorialnej.

Cel „konwergencji”: (EFRR, EFS, fundusz spójnościowy), wynoszący w sumie 262,3 mld 
euro w ciągu 7 lat i stanowiący 78% ogólnego budżetu. Wsparcie dla wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w regionach, w których rozwój jest bardzo wolny. Będzie on obejmować 
regiony, w których DNB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniego DNB Unii 25 Państw 
Członkowskich. Zapewni przejściowe, degresywne wsparcie w wysokości 22 mld dla krajów 
podlegających pod wsparcie z funduszu spójnościowego (średnia Unii 15 Państw 
Członkowskich < 90%), jednak które nie spełniają już tego kryterium z powodów czysto 
statystycznych (tzw. efekt statystyczny rozszerzenia1- „wycofywane regiony”). Komisja jest 
zdania, że ta kwota powinna wzrosnąć o 40% (w porównaniu do wydatków w 2006 r.) i 
osiągnie 40,1 mld euro w 2013 r. 
Cel „konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia”: (EFRR, EFS), wynoszący w sumie 
60,5 mld w ciągu 7 lat i stanowiący 18% ogólnego budżetu funduszu strukturalnego. 
Wsparcie dla zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarki przemysłowej zgodnie z celami z 
Lizbony i Nicei. Komisja proponuje podejście dwutorowe, realizowane zarówno na poziomie 
regionalnym, jak i narodowym. Programy regionalne pomogą antycypować zmiany 
gospodarcze, a fundusz EFS na poziomie narodowym będzie stanowić pomoc dla 
pracowników i firm. Dla regionów „wycofywanych” udział EFS wyniesie maksymalnie 50%. 
Komisja jest zdania, że ta kwota powinna wzrosnąć o 6% (w porównaniu do wydatków w 
2006 r.) i osiągnie 
7,4 mld euro w 2013 r.
Cel „współpracy terytorialnej”: (EFRR). Promowanie zrównoważonego rozwoju 
terytorium. Komisja proponuje nowy cel współpracy transgranicznej, przejściowej i 
międzyregionalnej, który otrzyma 4% ogólnego budżetu funduszu strukturalnego, co stanowi 
13,5 mld euro w ciągu 7 lat. Wszystkie regiony na granicach zewnętrznych i wewnętrznych 
będą w stanie współpracować ze swoimi sąsiadami. W tym kontekście Komisja chce stworzyć 
dwa nowe instrumenty prawne na rzecz współpracy: „Europejskiej Grupy Współpracy 
Transgranicznej”2 na granicach wewnętrznych oraz „nowy instrument sąsiedztwa” na 
granicach zewnętrznych. Komisja jest zdania, że ta kwota powinna wzrosnąć o 14% (w 
porównaniu do wydatków w 2006 r.) i osiągnie 2,2 mld euro w 2013 r.

Nowe elementy 
• Propozycja złożona w ramach celu „konwergencji” obejmuje ustanowienie 

  
1

Komisja proponuje rozwiązania dla statystycznego wycofywania regionów, w szczególności: 
− 85% poziomu pomocy z 2006 r.,
− redukcję  w wysokości 85% w 2007 r. i 2008 r., 80% w 2009 r., 75% w 2010 r., 70% w 2011 r., 65% w 2012 r. i 60% w 2013 r.,
− ogólną średnią pomoc w wysokości 66% kwoty, którą otrzymałyby jako regiony w całości objęte celem konwergencji, 
− 75% współfinansowania w ramach berlińskich ustaleń dotyczących wycofywania. 
2 COM(2004)496 fin
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szczegółowego programu dla siedmiu najdalej położonych regionów (Gwadelupy, 
Martyniki, Gujany Francuskiej, Réunion, Wysp Kanaryjskich, Azorów i Madery). 
Regiony, których rozwój przebiega bardzo powoli, będą dalej podlegać pomocy 
państwowej, podobnie jak najdalej położone regiony, przez okres przejściowy.

• Komisja proponuje zlikwidować obecny system i jego szczegółową mapę obszarów 
kwalifikujących się na poziomie sub-regionalnym i utworzyć na jego miejscu nowy 
system kwalifikowania, który byłby spójny na poziomie trzech priorytetów. 

• Uproszone zarządzanie coraz bardziej oparte na subsydiarności i decentralizacji – Państwa 
Członkowskie odpowiedzialne za kontrolę.

• „Dostosowawczy fundusz wzrostu” pozwalający na szybką reakcję na recesję 
gospodarczą i kryzysy handlowe, który otrzyma budżet 1 mld (z przydziałów 
niewykorzystanych z 1a „konkurencyjność”), który mógłby być uzupełniony przez inne 
fundusze niewykorzystane po dwóch latach z funduszy EFRR i EFS w dodatkowej 
kwocie maksymalnie 1 mld. 

• EFRR będzie współfinansować modernizację podstawowej infrastruktury (transportu, 
telekomunikacji i energii) oraz ochronę środowiska naturalnego (uzdatnianie wody 
i ścieków, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i przemysłowym). 

• EFS rozszerzy swoją rolę jako głównego instrumentu dla Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia (EES).

• Z funduszu spójnościowego dla inwestycji w infrastrukturę transportową i środowisko 
będą korzystać tylko te kraje, których PKB jest niższe niż 90% średniej Wspólnoty. 

1.3. Wartość dodana
Fundusze strukturalne finansują programy wieloletnie koncentrujące się na opracowywaniu 
strategii we współpracy regionów, Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej. Fundusze 
strukturalne stanowiły zawsze najwyższy priorytet dla Parlamentu Europejskiego. W 1999 r. 
Parlament Europejski, podjął wszelkie wysiłki, aby przekonać Państwa Członkowskie, iż 
fundusze strukturalne są kluczowym instrumentem konwergencji regionalnej i w związku 
z tym powinny stanowić priorytet. 
Fundusz spójnościowy zapewnił bezpośrednie finansowanie konkretnych projektów 
związanych ze środowiskiem i infrastrukturę transportową w Hiszpanii, Grecji, Irlandii 
i Portugalii, gdzie PKB wynosił mniej niż 90% średniej Unii 15 Państw Członkowskich. 
Pozytywne efekty funduszu spójnościowego były szczególnie widoczne w Irlandii, gdzie tuż 
prze rozszerzeniem PKB wynosił 118%, czyli dużo więcej niż wynosiła średnia Unii 15 
Państw Członkowskich. 

1.4. Szczegółowe problemy 

Łączna kwota niewykorzystanych zobowiązań (RAL) związanych z programami funduszy 
strukturalnych wynosiła 62,3 mld euro na dzień 31 grudnia 2003 r. Duża część tej kwoty, 53,2 
mld euro, dotyczy okresu 2000-2006. Oznacza to, że procent wykonania zobowiązań wynosi 
54%.  Tempo realizacji wydatków na zamknięcie programów realizowanych w latach 1994-
1999 jest również raczej niskie – z 7,7 mld wykorzystano 2,2 mld. 
W związku z doświadczeniem zdobytym do tej pory w obszarze działań strukturalnych 
(nietrafność prognoz Państw Członkowskich dotyczących możliwości i zapotrzebowania na 
wydatki), można oczekiwać, że kilka krajów nie będzie w stanie wchłonąć pomocy 
przewidzianej na lata 2007-2013. Komisja szacuje, że różnica między zobowiązaniami 
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a płatnościami będzie nadal rosła w związku ze wzrostem kwoty RAL. Komisja szacuje, że 
kwota łącznych niewykorzystanych zobowiązań (RAL) wyniesie 225 mld euro do roku 2013. 
Niepokojące jest to, że polityka jest ustalana, a środki są budżetowane rok po roku, jednak 
fundusze nie są wykorzystywane; nie można przecenić ryzyka, że ta sytuacja będzie miała 
negatywny wpływ na praworządność Unii w oczach opinii publicznej. Wydaje się, że 
właściwym rozwiązaniem byłoby zwrócenie większej uwagi na równowagę między 
przygotowaniem polityki przez Komisję i jej odpowiednim wykonaniem.

2. PRZYSZŁE WYKONANIE 

Komisja i Państwa Członkowskie zarządzają funduszami strukturalnymi w sposób podzielony 
i zdecentralizowany. Taki rodzaj zarządzania wymaga dobrej praktyki i dyscypliny obydwu 
stron. Podczas gdy Komisja wprowadziła kilka poprawek po zaleceniach Trybunału 
Obrachunkowego dotyczących poprzedniego okresu 1994-1999 oraz rozporządzenia na 
2003 r., Państwa Członkowskie nadal wykazują słabość systemu nadzoru i kontroli 
wykonania budżetu Unii. W konsekwencji, w okresie 2000-2006 w płatnościach występują te 
same błędy, z tą samą częstotliwością co w latach poprzednich, powodując istotne opóźnienia 
w ich wykorzystaniu. 

2.1 Ocena

W ostatnio opublikowanym Raporcie Rocznym za 2003 r., Trybunał Obrachunkowy jeszcze 
raz powtórzył, że nie ma żadnej uzasadnionej pewności, iż systemy nadzoru i kontroli 
istotnych obszarów budżetu są skutecznie wprowadzane przez Państwa Członkowskie, tak 
aby zarządzać ryzykiem dotyczącym legalności i regularności podejmowanych działań. 
Według Trybunału, główne ryzyko dla legalności i regularności wydatków na działania 
strukturalne stanowi podział w zarządzaniu przez Komisję i Państwa Członkowskie, z dużą 
liczbą instytucji i organów, posiadających różne struktury zarządzania i stosujących różne 
praktyki. W konsekwencji Komisja często nie jest w stanie otrzymać odpowiedniego 
zapewnienia, że działania realizowane w Państwach Członkowskich w okresie 2000-2006 są 
finansowane regularnie i zgodnie z przepisami. Trybunał zwrócił się do Komisji, aby przyjęła 
na siebie odpowiedzialność promowania poprawek w systemach kontroli wewnętrznej, we 
współpracy z Państwami Członkowskimi. Zalecane jest także zwiększenie liczby kontroli na 
miejscu.
Obecna propozycja Komisji przekaże Państwom Członkowskim większy zakres kontroli; 
w związku z tym bardzo ważne jest, aby uważnie przeanalizować, czy nowe projekty istotnie 
poprawią sytuację. Należy zauważyć, że Wydział Audytu Wewnętrznego Komisji zaleca 
wprowadzenie „oświadczenia o kontroli” oraz że nie stanowi to części nowego projektu.
W skrócie, „oświadczenie o kontroli” jest po prostu rocznym zobowiązaniem podjętym przez 
każde Państwo Członkowskie – beneficjenta – na najwyższym szczeblu (przez ministra 
finansów lub premiera), zawierającym deklarację, przed udostępnieniem środków, że 
właściwe systemy kontroli zostały przygotowane oraz ustanawiającym jasną prawną 
autoryzację dla kar mających wpływ na całościowe finansowanie zainteresowanych Państw 
Członkowskich. 
„Oświadczenie o kontroli” jest interesującym dokumentem, ponieważ utrzymuje ono 
konieczny udział Państw Członkowskich w poprawianiu zarządzania finansowego w Unii na 
poziomie politycznym. Każdy minister finansów, który nie chce stracić stanowiska, 
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najprawdopodobniej chciałby stworzyć funkcjonujące systemy kontroli i nadzoru, zamiast 
narażać się na ryzyko konieczności tłumaczenia przed własnym parlamentem dlaczego 
państwo musi zwracać duże sumy do Unii Europejskiej. 

Sprawozdawca uważa, że istotnym jest, aby każde Państwo Członkowskie przyjęło ten 
warunek przed omówieniem poziomu przydziału funduszy strukturalnych. 

2.2 Wycena

Zobowiązania prawne zawarte w ramach funduszy strukturalnych, które jeszcze nie stanowią 
zobowiązań budżetowych, wynoszą około 200 000 mln, lub równowartość pięciu lat wypłat. 
Tendencja ta - rosnący poziom niewykorzystanych zobowiązań, czyli kwot już przyznanych, 
ale dopiero przeznaczonych do zrealizowania, stanowi szczególne wyzwanie dla Unii. Pod 
koniec 2003 r. stanowiło to pięć lat płatności według bieżącej stawki wydatków – jest to 
sytuacja znacznie gorsza od sytuacji istniejącej w tym samym momencie w poprzedniej 
perspektywie finansowej. Spowodowane jest to zbyt ambitnym budżetowaniem i 
niemożliwością Państw Członkowskich – beneficjentów – wchłonięcia funduszy unijnych, 
częściowo ze względu na opóźnienia w stworzeniu odpowiednich wymogów co do 
zarządzania i kontroli, a częściowo z powodu niewystarczającej liczby projektów, 
spełniających wspólnotowe kryteria finansowania.

Przygotowanie budżetu w okresie perspektywy finansowej 2007-2013 powinno być 
realizowane  zgodnie z realistycznymi oczekiwaniami co do możliwości państw związanych 
z wydatkami. Znaczna część nowego okresu zostanie poświęcona na likwidację zobowiązań 
poczynionych w obecnym okresie 2000-2006. Jeżeli Państwa Członkowskie nie podejmą 
konkretnych działań, niepełna realizacja wydatków będzie dalej mieć miejsce, powiększając 
rozdźwięk pomiędzy kwotami zawartymi w budżecie i kwotami zrealizowanymi. 

3. MOŻLIWE ALTERNATYWY DO PROPOZYCJI KOMISJI

Cele ujęte w pozycjach 1a i 1b uzupełniają się, a w niektórych przypadkach zachodzą na 
siebie. 
Inwestycje w infrastrukturę i środowisko, podnoszenie konkurencyjności, rozwiązywanie 
trudności związanych z „granicami”, inwestowanie w zasoby ludzkie, badania i stymulowanie 
gospodarki to priorytety celu zawartego w pozycji 1. Ten ruch w kierunku stosowania 
pojedynczych funduszy dla różnych obszarów polityki zharmonizuje prawdopodobnie 
wymogi administracyjne dotyczące wykonania i uprości samo wykonanie. 

Fundusze strukturalne to drugi pod względem wielkości instrument finansowy Wspólnoty, 
którego celem jest przynoszenie korzyści mieszkańcom. W związku z tym bardzo istotne jest 
zapewnienie przepływu (płynności) zasobów finansowych z funduszy strukturalnych, które, 
jeżeli nie zostaną wydane, nie będą mieć korzystnych konsekwencji dla Wspólnoty. W tej 
sytuacji ważne jest, aby rozważyć istniejące zobowiązania polityki i dopasować ograniczone 
zasoby finansowe do realistycznej oceny tego co jest potrzebne i możliwe do zrealizowania 
pod względem finansowym, dla realizacji wspólnych celów.
W związku z powyższym następujące kwestie powinny stanowić temat debaty:

• Połączenie struktur Rozwoju Obszarów Wiejskich i wcześniejszego celu 2, w celu 
rozszerzenia kryteriów kwalifikowania się do przyznania środków. 

• Trwanie Ram (4-5-6 lat) w celu zapewnienia, że dostępne będą właściwe zasoby dla 
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odpowiadających im priorytetów politycznych. 
• Rozważenie, czy polityka rocznego „docelowego poziomu wydatków” jest właściwa 

(trudności przy wdrożeniu w obszarze funduszy strukturalnych), a jeżeli tak – czy istnieją 
mechanizmy elastyczności konieczne dla zapewnienia realizacji wydatków.

• Rozważenie funkcjonowania współfinansowania projektów poprzez kredyty lub rynek 
kapitałowy.

• Czy obecna docelowa struktura funduszy strukturalnych zapewnia jakąkolwiek 
elastyczność w przyjmowaniu np. zmiany priorytetów?

• Czy próg Funduszu Solidarności, jako jedynego elastycznego instrumentu, zostanie 
zwiększony?

• W celu zachęcenia do inwestycji publiczno-prywatnych, które zużyłyby niewykorzystany
w każdym roku przydział, czy należy rozważyć limit „dostosowawczego funduszu 
wzrostu”?

• Czy zasoby przewidziane w pozycji 1 będą przydzielone na nowo, a jeżeli tak, to czy 
przyniosą one maksimum korzyści dla mieszkańców? 

• Jaka jest masa krytyczna konieczna do wypełnienia celów Wspólnoty ustalonych na okres 
2007-2013?

• Czy Państwa Członkowskie będą w stanie zachować zgodność z zasadą dodatkowości i 
zapewnić odpowiednie środki?

4. WNIOSKI

Polityka dotycząca funduszy strukturalnych i funduszu spójnościowego jest katalizatorem 
nowych form partnerstwa, angażujących regionalne i lokalne władze, rządy państw oraz Unię, 
obejmując działanie zarówno w obrębie granic jak i między nimi, planowanie i wdrażanie 
wspólnych strategii rozwoju.
Należy jednak przewidzieć pewne następujące problemy:

• może wystąpić problem z możliwościami wchłonięcia obecnie zaproponowanych kwot –
co w efekcie pozostawi niewykorzystane środki, 

• istnieje potrzeba poprawy metod prognozowania i rzetelności kontroli prowadzonych 
przez Państwa Członkowskie

• obecne procedury administracyjne wymagają - w razie potrzeby w drodze rewizji 
właściwych przepisów rozporządzeń finansowych - usprawnienia i uproszczenia w celu 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego, jakim obarczone są Państwa Członkowskie.

Debata na temat funduszy strukturalnych i funduszu spójnościowego powinna być 
prowadzona w ramach dyskusji prowadzonych do tej pory przez Parlament Europejski, 
a zwłaszcza przez Komisję Rozwoju Regionalnego, Komitet Regionów i Radę.
Podsumowując ten roboczy dokument, Sprawozdawca pragnie skoncentrować się na 
następujących sprawach wymagających dalszego omówienia:
a) adekwatności utrzymania poziomu wydatków zaproponowanych przez Komisję, 

b) w wypadku redukcji łącznej kwoty (ze względu na niższy pułap) funduszy strukturalnych, 
który rejon geograficzny i jaki cel mogłyby zostać objęte redukcją, a także o jaką wielkość 
ta łączna kwota zaproponowana przez Komisję powinna być zredukowana bez szkody dla 
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unijnej polityki spójnościowej?

W dyskusji nad kwestią zawartą w punkcie b) oraz przed przyjęciem stanowiska przez 
Parlament Europejski, Komisja powinna wyjaśnić kilka spraw, takich jak:
Ø Czy podwyższenie mogłoby być niższe niż to przewidziane przez Komisję? 

Ø Czy redukcję można by przeprowadzić poprzez cięcie liniowe?
Ø Czy wyłączenie regionów objętych celem 2 byłoby bardziej akceptowalne?

Ø Czy istnieje możliwość wyłączenia regionów objętych celem 2 z „bogatych” krajów?
Ø Czy możliwe jest rozważenie rezygnacji z mechanizmu wycofywania?

Sprawozdawca jest świadomy, że pytania te dotykają wrażliwych obszarów, które należy 
omówić i prosi Komisję o przedstawienie odpowiedzi dotyczących konsekwencji, które mogą 
wyniknąć z każdego z tych scenariuszy.

Argumenty do rozważenia

Wybór, jakiego należy dokonać w sprawie następnej perspektywy finansowej, a w 
szczególności w sprawie polityki spójnościowej, nie jest wyłącznie kwestią pieniędzy. 
Jest to kwestia kierunku politycznego: czy chcemy bardziej spójnej Unii, z możliwością 
szybszego rozwoju, czy raczej Unii z wielkimi rozbieżnościami i biednymi regionami 
spowalniającymi proces rozwoju politycznego i integracji politycznej? Wybór ten określi 
gospodarczą przyszłość Unii i wpłynie na jej perspektywę polityczną: bez podwyższonej 
kwoty funduszy strukturalnych nowe Państwa Członkowskie będą blokować decyzje 
dotyczące głębszej integracji, a stare Państwa Członkowskie nie powiększą rynków na swoje 
produkty.
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Kwestie techniczne

Prognozowane różnice w 2003 r. i wcześniej 

Rozliczenia euro Prognozowane Zapłacone  
 Różnica %

1998 25,8 22,8 -3,0 13%
1999 29,1 21,6 -7,5 35%
2000 22,2 19,8 -2,4 12%
2001 10,2 5,7 -4,5 79%
2002 7,0 1,1 -5,9 534%
2003 5,0 3,5 -1,5 43%
2001 18,0 14,7 -3,3 22%
2002 27,8 19,0 -8,8 46%
2003 34,2 22,7 -11,5 51%
2001 28,2 20,4 -7,8 38%
2002 34,8 20,1 -14,7 73%
2003 39,2 26,2 -13,0 50%
2001 3,8 2,0 -1,8 90%
2002 2,8 3,1 +0,3 -10%
2003 2,4 2,2 -0,2 9%

* płatności obejmujące płatności na rachunek
Fundusz spójnościowy

Programy przed 2000 r.

Programy 2000-2006 (*)

Wszystkie programy 
programmes

Tabela powyżej przedstawia łączne niewykorzystane zobowiązania przez Państwo 
Członkowskie na koniec 2003 r.1 Niewykorzystane zobowiązania w tej wartości pokazują 
również różne okresy programowe2. Od 2002 r. członkiem UE z najwyższą kwotą RAL są 
Włochy, zaraz po Hiszpanii i Niemczech. Oczywiście kwota niewykorzystanych zobowiązań 
dla danego Państwa Członkowskiego w dużej mierze zależy od udziału tego Państwa 
Członkowskiego w ogólnym przydziale finansowania. Jednak kwoty RAL dla kilku Państw 
Członkowskich są wyższe niż to co sugerowałby udział tych państw w ogólnym przydziale 
finansowania. Bardziej szczegółowa analiza, w podziale na okresy programowe, jest 
przedstawiona poniżej. 

Niewykorzystane zobowiązania w podziale na okres powstania (w mln euro)

  
1 INTERREG (częściowo), PEACE i różne inne kwoty przeznaczone na pomoc techniczną, włączone w pozycji 
„różne” (zob. sekcja 1.6).
2 Kwota RAL przed 1994 r. (w wysokości 84 mln EUR), która już nie ma znaczenia, została ujęta grupowo 
z kwotami RAL za lata 1994-1999.
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Niewykorzystane zobowiązań w podziale na okres powstania 
Tabela pokazuje, że niemal 90% kwot RAL dotyczy zobowiązań poczynionych w obecnym 
okresie programowym, a blisko 80% dotyczy zobowiązań poczynionych w ciągu ostatnich 
dwóch lat. 

Niewykorzystane zobowiązania na koniec 2003 r., w podziale na okres powstania

Łączne płatności na koniec 2002 r. i nowe płatności w 2003 r. dokonane przez Państwa 
Członkowskie (główne programy i programy Wspólnoty) w zestawieniu z kwotami 
przydzielonymi Państwom Członkowskim za okres 2000-06 bez rezerw.1

  
1 Wszystkie płatności (wraz z przydziałem finansowym) w ramach programów Interreg i Peace zostały wyodrębnione na 
potrzeby dokonania porównania w podziale na państwa. Rzeczywiście te płatności są często przydzielane na rachunki 
państwa, które zarządza szczegółowymi płatnościami Inicjatywy i powiązanymi, niezależnie od ostatecznego beneficjenta. 
To nie pozwala na wykonanie odpowiedniej analizy wykonania kwot udostępnionych każdemu krajowi.
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Analiza powyższego wykresu prowadzi do następujących wniosków:

• W 2003 r. wykonanie istotnie wzrosło, zarówno całościowo, jak i praktycznie dla 
wszystkich Państw Członkowskich. Na koniec 2001 r. dokonane płatności (w tym 
płatności na rachunek) stanowiły 10,3% przydziału na lata 2000-2006; płatności dokonane 
w 2002 r. stanowiły 9,6% tego przydziału, a płatności dokonane w 2003 r. – 13,6%.

• Tylko wykonanie programów Interreg i PEACE zwolniło. Dla trzech Państw 
Członkowskich – Danii, Włoch i Luksemburga, płatności w 2003 r. przekroczyły sumę 
z trzech poprzednich lat. 

Łączne płatności na koniec 2002 r. i nowe płatności w 2003 r. w podziale na cel, 
w zestawieniu z kwotami przydzielonymi Państwom Członkowskim za okres 2000-06 bez 
rezerw
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Analiza powyższego wykresu prowadzi do następujących wniosków:

• W 2003 r., wykonanie istotnie wzrosło, zarówno całościowo, jak i przez większość celów 
(wprowadzono programy likwidacji zobowiązań). 

• Cel 1, a za nim cele 3 i 2, wyróżniają się jako najlepiej wykonane. We wszystkich trzech 
przypadkach, płatności na koniec 2003 r. były zbliżone do (a w wypadku celu 1 – powyżej 
tej kwoty), 1/3 ich odpowiednich przydziałów za lata 2000-2006 (w porównaniu z około 
1/5 na koniec 2002 r.).

• Wykonanie jest nadal znacząco niższe we wszystkich Inicjatywach Wspólnoty, z których 
wszystkie zapłaciły mniej niż 20% ich przydziału za okres do końca 2003 r. Wykres 
ilustruje, że wykonanie Inicjatyw Wspólnoty zwalnia w stosunku do głównych 
programów o rok lub więcej. 
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Różnice w prognozowaniu 2000-2006

Tys. euro 2003 Prognozowane  Zapłacone  Różnica %
Luksemburg 22 6 - 16 279%
Belgia 306 86  -220 254%
Wielka Brytania 3 180 1 074 - 2 105 196%
Holandia 490 195 - 295 152%
Grecja 3 266 1 480 -1 786 121%
Włochy 5 680 3 489 - 2 192 63%
Niemcy 5 120 3 435 -1 685 49%
Dania 116 83  - 34 41%
Irlandia 562 418  - 144 34%
Portugalia 3 554 2 958  - 596 20%
Austria 266 224  - 43 19%
Szwecja 380 323  - 58 18%
Hiszpania 8 054 6 813  -1 241 18%
Francja 2 145 1 857  -288 16%
Finlandia 304 272  - 31 12%
OGÓŁEM 34 249 22 715 - 11 534 51%
(*) Łączna kwota jest różna od sumy części ponieważ płatności
niektórych prognozowanych pozycji nie można przydzielić konkretnym Państwom Członkowskim. 


