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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Tło legislacyjne

Propozycja Komisji dotycząca ogólnych zasad dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności 
stanowi ogólną podstawę dla reformy funduszy strukturalnych. „Spójnościowy pakiet 
legislacyjny” składa się z  rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)1, rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS)2, rozporządzenia dotyczącego Funduszu Spójności3 oraz rozporządzenia dotyczącego 
stworzenia ram dla organu transgranicznego, który będzie zarządzał programami współpracy4. 

W lutym 2004 r. Komisja przedstawiła dwie propozycje, nakierowane na ambitną politykę 
spójności dla rozszerzonej Unii, składającej się z 27 lub więcej państw. Po pierwsze, w 
projekcie perspektyw finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej składającej się z 27 Państw 
Członkowskich, na lata 2007-2013 [COM(2004)0101] zaproponowano przeznaczenie 336,1 
miliarda euro (co odpowiada 373,9 miliardom euro przed przekazaniem kwot na 
proponowane pojedyncze instrumenty rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa) na rzecz 
trzech priorytetów zreformowanej polityki spójności. Po drugie, Trzeci Raport nt. Spójności 
[COM(2004)0107] zawierał propozycję priorytetów wraz z systemem opracowywania 
nowych generacji programów w ramach polityki spójności w okresie 2007-2013 r.

Propozycja dotycząca ogólnych zasad dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności wprowadza 
rozróżnienie pomiędzy EFRR, EFS i Funduszem Spójności z jednej strony a wsparciem 
rybołówstwa, rolnictwa i środowiska naturalnego w ramach finansowania „zachowania i 
zarządzania zasobami naturalnymi” z drugiej. W związku z tym Komisja zaproponowała, by 
począwszy od lat 2007-2013 pomoc dla rybołówstwa była skupiona w nowym Europejskim 
Funduszu Rybołówstwa (EFR), który przejmie funkcję obecnego  Instrumentu Finansowego 
Orientacji Rybołówstwa (IFOR). W ten sposób finansowanie rybołówstwa poprzez EFR 
byłoby wyodrębnione w osobnej pozycji budżetowej. Komisja przewidziała wydanie na 
Wspólną Politykę Rybołówstwa (WPR) kwoty 7,6 miliarda euro, z czego 4,963 miliarda 
byłoby przydzielone do EFR.

Wyzwania stojące przed nową polityką spójności 

Konieczność zmiany przepisów dotyczących polityki spójności spowodowana jest częściowo 
ogromnymi wyzwaniami, wynikającymi z rozszerzenia Unii Europejskiej. Rozszerzenie 
będzie miało znaczący wpływ na to, do kogo będą mogły trafiać środki należące do celu 
„konwergencja”, dla których nadal istnieć będzie próg PKB na osobę wynoszący poniżej 75% 
średniej UE. Według Trzeciego Raportu nt. Spójności, w regionach o PKB na osobę niższym 
od 75% średniej dla UE 25 zamieszkuje w nowych Państw Członkowskich około 92% 
ludności. Będzie to miało wpływ na 18 regionów, w których przed rozszerzeniem PKB na 
osobę wynosił poniżej 75% PKB UE, które nie będą już mieścić się w granicach 
wynikających z progu określonego dla celu „konwergencja”. Komisja zaproponowała 

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0492.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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mechanizm przejściowy, mocą którego takie dotknięte „efektem statystycznym” obszary 
powinny podlegać celowi „konwergencja” do końca roku 2013.

Rozszerzenie stanowi dla całej Unii ogromną szansę, ale biorąc pod uwagę fakt, że  
bezpośrednim skutkiem przystąpienia 10 nowych Państw Członkowskich było zmniejszenie 
średniego PKB Unii o 12,5% jasne jest, że prawdziwym wyzwaniem dla nowej polityki 
spójności jest pilne i skuteczne zajęcie się znacznymi dysproporcjami społeczno-
ekonomicznymi, które istnieją w obrębie UE-25.  

Ku podejściu strategicznemu 

Aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłej polityki spójności, Komisja proponuje nową 
architekturę opartą na podejściu strategicznym, które, w pełni uwzględniając agendy z 
Lizbony i Gothenburga, racjonalizuje politykę spójności poprzez zdefiniowanie jej 
priorytetów, zapewnienie koordynacji z systemem rządów społeczno-ekonomicznych i 
umożliwienie regularnej i jawnej analizy jej postępów. W związku z powyższym Komisja 
proponuje, aby Rada przyjęła, po zaopiniowaniu przez Parlament Europejski, całościowy 
dokument strategiczny i określiła, na podstawie propozycji Komisji, jasne priorytety dla 
Państw Członkowskich oraz regionów. Komisja publikowałaby doroczny raport, 
podsumowujący raporty o postępach otrzymane od Państw Członkowskich.

Tematy priorytetowe dla programów byłyby zgrupowane wokół trzech nowych celów polityki 
spójności, którymi są: konwergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz 
współpraca terytorialna. Proponowany budżet na wszystkie te cele wyniósłby 336,1 mld € 
(0,41 DNB UE). 

Cel „konwergencja” obejmowałby regionalne i krajowe programy z EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, łącznie ze specjalnym programem dla regionów peryferyjnych, a budżet dla tego 
celu wyniósłby 264 mld € (78,5 %). Cel „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” 
składałby się z regionalnych programów z EFRR, krajowych programów z EFS, a budżet dla 
tego celu wynosiłby 57,9 mld  € (17,2 %). Cel „współpraca terytorialna” objąłby programy 
transgraniczne i ponadnarodowe oraz dotyczące tworzenia sieci finansowane w ramach 
EFRR, z budżetem w wysokości 13,2 mld € (3,94 %). 

Uproszczenie systemu zarządzania i większa decentralizacja odpowiedzialności na rzecz 
partnerów w Państwach Członkowskich, regionach i władzach lokalnych należą do 
najambitniejszych celów reformy. Uproszczenie programowania nastąpiłoby poprzez 
modyfikację ról różnych uczestniczących w nim podmiotów: Rada przyjmowałaby wytyczne 
strategiczne, w oparciu o które Państwa Członkowskie przygotowywałyby strategiczne 
krajowe dokumenty ramowe do negocjacji z Komisją. Dla każdego Państwa Członkowskiego 
Komisja przyjmowałaby następnie programy krajowe i regionalne, ale programy określałaby 
jedynie na poziomie priorytetów. Kładziono by nacisk na uproszczenie programowania, tak 
aby przyszłe interwencje EFRR i EFS - w przeciwieństwie do bieżących programów, 
finansowanych ze środków wielu funduszy - odbywały się w warunkach finansowania 
każdego programu ze środków jednego tylko funduszu. Finansowanie programów byłoby 
bezpośrednio powiązane z głównym obszarem zainteresowania każdego funduszu.   
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Kwalifikowanie się oraz sektor rybołówstwa

Komisja proponuje by środki finansowe przeznaczone na politykę spójności rozdzielać wśród 
Państw Członkowskich przy zastosowaniu metody opartej na obiektywnych kryteriach, użytej 
dla priorytetu „konwergencja” podczas Rady w Berlinie (1999) (PKB na osobę poniżej 75 % 
wspólnotowego PKB), jednak przy tymczasowym uwzględnieniu efektu statystycznego 
rozszerzenia. Komisja proponuje ponadto, by środki na cel „konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” zostały rozdzielone pomiędzy Państwa Członkowskie na podstawie kryteriów 
ekonomicznych, społecznych i terytorialnych Wspólnoty. Jeśli chodzi o cel trzeci, to środki 
byłyby rozdzielane według liczby ludności zamieszkującej w kwalifikujących się regionach, 
jak również całkowitej liczby ludności danych Państw Członkowskich. 

W związku z tym, że duża część środków finansowych dla rybołówstwa przekazana została 
do EFR, rola funduszy strukturalnych polegać będzie na uzupełnianiu EFR. Zgodnie z art. 3 
ust. 3 propozycji, pomoc ze strony tychże funduszy wspiera dywersyfikację ekonomiczną 
obszarów uzależnionych od rybołówstwa celem zmniejszenia uzależnienia tych obszarów od  
tradycyjnych sektorów lokalnej gospodarki. Jednak przy stosowaniu kryteriów interwencji 
polityki spójności należy brać pod uwagę szczególny charakter problemów społeczno-
ekonomicznych w sektorze rybołówstwa, powodowanych często przez mechanizmy Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa i przez wyczerpywanie zasobów poławianych gatunków. Przejściowe 
kryzysy w sektorze rybołówstwa mogą występować nawet w niektórych stosunkowo 
bogatych krajach. Ponadto zgodnie z propozycją Komisji, szczególną uwagę należy również 
zwrócić na specyficzne charakterystyki terytorialne typowe dla regionów peryferyjnych Unii, 
jej rzadko zaludnionych części na dalekiej północy oraz niektórych wysp, terenów górskich 
oraz obszarów przygranicznych Unii.

Do Parlamentu Europejskiego zwrócono się o udzielnie zgody na przedstawioną propozycję, 
co oznacza, że nie może on sugerować poprawek. Aby jednak podkreślić rolę, jaką we 
wspieraniu EFR mogą odgrywać fundusze strukturalne, sprawozdawca komisji opiniodawczej 
sugeruje wprowadzenie pojęcia „Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia”, wyraźnie 
wspierającego restrukturyzację obszarów dotkniętych przez upadek tradycyjnych sektorów 
lokalnej gospodarki działalności. Chodzi o odzwierciedlenie faktu, że działania związane z 
ochroną zasobów, podejmowane w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa mogą równie 
ciężko dotknąć społeczności rybackie zarówno na obszarach objętych celem „konwergencja”, 
jak i poza nimi. W takiej sytuacji sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że fundusze 
strukturalne mogą odgrywać istotną rolę poprzez wzmocnienie oddziaływania EFR. 

Wnioski

Mówiąc ogólnie, sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje reformę 
strategiczną polityki spójności, która wydaje się wnosić do organizacji i wykorzystania 
funduszy strukturalnych racjonalizację i przejrzystość. Sprawozdawca zgadza się ponadto z 
Komisją co do potrzeby dalszej decentralizacji odpowiedzialności na rzecz partnerów w 
Państwach Członkowskich, regionach i władzach lokalnych. Z drugiej strony Sprawozdawca 
nie jest przekonany, że uproszczenie zarządzania zmniejszy jednocześnie trudności 
administracyjne, napotykane przy próbach skorzystania z funduszy strukturalnych zwłaszcza 
przez najbiedniejsze regiony z ich skromnymi zasobami administracyjnymi.

Jeśli chodzi o wyodrębnienie z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu 



PA\546759PL.doc PE 349.963v01-00

6/6

PL

Rybołówstwa i przeniesienie strukturalnego finansowania rybołówstwa głównie do EFR to 
wydaje się, że jest to dobry punkt wyjścia do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, 
jak również do zwiększenia przejrzystości finansowania. Działania uwzględniające potrzeby 
wynikające z restrukturyzacji sektora rybołówstwa oraz działania służące poprawie warunków 
pracy i życia na terenach gdzie rybołówstwo nadal odgrywa istotną rolę finansowane będą 
przez EFR. Oprócz tego fundusze strukturalne będą wspierały dywersyfikację gospodarki 
obszarów wiejskich i obszarów uzależnionych od rybołówstwa celem zmniejszenia 
uzależnienia tych obszarów od  tradycyjnych sektorów lokalnej gospodarki. Rozwiązanie to 
oznacza większą jasność co do funkcji i uzupełniającej się roli różnych funduszy 
oddziałujących na rybołówstwo, ale nie powinno mieć szkodliwego wpływu na ogólny 
poziom środków finansowych dostępnych aktualnie dla rybołówstwa z funduszy 
strukturalnych, w tym IFOR.


