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Cel i zakres sprawozdania z własnej inicjatywy

Niniejszy dokument roboczy stanowi podstawę do dyskusji nad sprawozdaniem z własnej 
inicjatywy w sprawie gotowości państw członkowskich UE do skutecznego i terminowego 
rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności.

Przygotowania do sporządzenia projektu tego sprawozdania będą obejmować dyskusję 
z ekspertami, zaplanowaną na 23 września w ramach komisji REGI. Sprawozdawca 
zorganizował posiedzenia z udziałem Komisji i Komitetu Regionów, a także planuje 
spotkania z przedstawicielami z państw członkowskich. Zostanie również przygotowana nota 
informacyjna w celu uzyskania danych na temat stanu przygotowań niektórych państw 
członkowskich do wdrożenia nowej polityki spójności. Po tych wstępnych wymianach opinii 
zostanie sporządzony projekt sprawozdania.

W tym kontekście sprawozdawca chciałby zachęcić członków komisji REGI, a także 
zewnętrzne podmioty zainteresowane tym zagadnieniem do wniesienia wkładu 
w przygotowanie tego sprawozdania z własnej inicjatywy. W oparciu o przeprowadzone 
dyskusje sprawozdawca przedstawi zalecenia w sprawozdaniu końcowym.

W niniejszym dokumencie roboczym przedstawiono główne kwestie, na których skupia się 
sprawozdanie z własnej inicjatywy, oraz zwrócono uwagę na konkretne tematy wymagające 
dalszego omówienia.

Kontekst

Unia Europejska stoi w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych i społecznych, a jej 
państwa członkowskie i regiony usiłują naprawić swoje gospodarki i wyjść z kryzysu. 
W czasach gospodarczej niepewności finansowanie w ramach polityki spójności może 
stanowić cenny wkład w udzielaną państwom członkowskim i regionom pomoc w tworzeniu 
miejsc pracy, zwiększaniu konkurencyjności i wspieraniu trwałego wzrostu gospodarczego.

W poprzednich okresach programowania polityki spójności w skuteczny sposób realizowano 
jej cel dotyczący zmniejszania dysproporcji między regionami UE poprzez wspieranie 
integracji europejskiej w drodze inwestycji w infrastrukturę, miejsca pracy i przedsiębiorstwa. 

Reforma polityki spójności

Celem obecnej reformy jest zwiększenie znaczenia polityki spójności jako głównej unijnej 
polityki inwestycji publicznych służącej osiąganiu trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Polityka spójności jest powiązana z długoterminowym budżetem UE – wieloletnimi ramami 
finansowymi – obejmującym siedem lat. W związku ze zbliżającym się w 2013 r. końcem 
obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych oraz coraz bliższym porozumieniem 
w sprawie nowych ram na lata 2014–2020 dokonuje się również przeglądu przepisów 
regulujących politykę spójności.
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Litewska prezydencja potwierdziła swoje zobowiązanie do zakończenia w możliwie 
najkrótszym czasie negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego okresu 
programowania 2014–2020, zatem przewiduje się, że głosowanie w Parlamencie Europejskim 
będzie mogło się odbyć jesienią 2013 r. Komisja Europejska będzie mogła następnie uzgodnić 
krajowe umowy partnerskie i programy operacyjne, tak aby fundusze zostały jak najszybciej 
przydzielone.

Negocjacje między Parlamentem, Radą i Komisją doprowadziły do wielu zmian w przyszłych 
przepisach dotyczących polityki spójności, które omówiono pokrótce w niniejszym 
dokumencie roboczym. Parlament zdołał wynegocjować wprowadzenie w pakiecie wielu 
ważnych usprawnień, takich jak większy udział podmiotów lokalnych i regionalnych 
w fazach planowania i realizacji, większa elastyczność oraz nacisk na kwestie środowiskowe.

Ważne kwestie do omówienia

Nie da się ukryć, że obecnie państwa członkowskie znajdują się na bardzo różnych etapach –
niektóre osiągają znaczne postępy i będą w stanie już niedługo przedstawić Komisji umowy 
partnerskie i programy operacyjne, natomiast inne pozostają z tyłu.

Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. W odniesieniu do państw członkowskich 
będących na zaawansowanym etapie przygotowań, w projekcie sprawozdania zostanie 
przeprowadzona analiza istniejących struktur, które pozwoliły im na osiągniecie tego etapu. 
W przypadku państw członkowskich, w których tempo zaawansowania prac jest wolniejsze, 
w projekcie sprawozdania uwaga zostanie poświęcona tzw. wąskim gardłom i problemom 
napotykanym przez ich administracje.

Istnieje wiele czynników, które mogą stanowić wyjaśnienie stopnia zaawansowania prac, i w 
projekcie sprawozdania część z nich zostanie poddana analizie, w tym:

Doświadczenia z okresu programowania 2007–2013

W okresie programowania 2014–2020 państwa członkowskie będą starały się wykorzystać 
sukcesy osiągane w poprzednim okresie, a także wdrożyć odpowiednie rozwiązania 
w związku z niepowodzeniami i trudnościami, których doświadczyły. Wyniki 
przeprowadzanej przez państwa członkowskie analizy zeszłego okresu programowania będą 
miały wpływ na przebieg etapów przygotowań. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre 
państwa członkowskie przyjmą zupełnie inne podejście w porównaniu z zeszłym okresem 
programowania, co może oznaczać opóźnienia w przedkładaniu umów partnerskich 
i programów operacyjnych.

System administracyjny

Poszczególne państwa członkowskie mogą różnić się między sobą pod względem rozmiaru, 
potencjału administracyjnego i struktury organizacyjnej tego systemu. Podczas gdy na prace 
przygotowawcze wielu państw członkowskich istotny wpływ mogą wywierać podmioty 
lokalne i regionalne, w innych państwach możliwości te na szczeblu regionalnym i lokalnym 
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mogą być ograniczone. Ponadto niektóre państwa członkowskie mogą ustanowić komitet lub 
organ polityczny odpowiedzialny specjalnie za monitorowanie etapu przygotowań kolejnej 
rundy realizacji polityki spójności.

Kontekst polityczny lub sytuacja gospodarcza w państwach członkowskich

Trudne warunki gospodarcze lub stanowiące wyzwanie zmiany polityczne będą miały wpływ 
na postęp osiągany przez poszczególne państwa członkowskie. Trudności polityczne 
i gospodarcze mogą oznaczać zmianę priorytetów, w wyniku czego polityka spójności może 
stać się w wielu państwach członkowskich jeszcze ważniejszym narzędziem inwestycyjnym.

Podejście oddolne lub odgórne

Przywiązywanie w nowych rozporządzeniach większej wagi do partnerstwa ma na celu 
poprawę skuteczności i ogólne powodzenie polityki spójności. Podczas gdy niektóre państwa 
członkowskie mogą stosować podejście oddolne, które charakteryzuje znaczne 
zaangażowanie podmiotów regionalnych i lokalnych, inne preferują podejście odgórne 
obejmujące strategie krajowe.

Negocjacje dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

W rozporządzeniu dotyczącym lat 2013–2020 przedstawiono bardziej rygorystyczne i 
zintegrowane podejście do finansowania w ramach polityki spójności, które uznano za 
ulepszenie jak najbardziej pożądane. Dzięki większej integracji polityka spójności jest bliższa 
obywatelom, co z kolei zapewni ukierunkowanie finansowania na rozwiązywanie 
długofalowych problemów społecznych i gospodarczych w Europie. Celem bardziej 
skoordynowanego podejścia do programów finansowania jest dopilnowanie, aby projekty 
miały większe oddziaływanie i prowadziły do namacalnych rezultatów.

Czas potrzebny na zrozumienie i dostosowanie się do tych zmian może przyczyniać się do 
opóźnień w przygotowaniu umów partnerskich i programów operacyjnych.

Poniżej przedstawiono kluczowe zmiany:

 Wspólne ramy strategiczne
We wspólnych ramach strategicznych określono wytyczne wspólne dla wszystkich 
funduszy UE (EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i EFMR), dotyczące 
ustanowienia bardziej spójnego i skoordynowanego podejścia w celu osiągnięcia jak 
największej skuteczności tych funduszy.

 Uproszczenie
Uproszczone podejście na wszystkich etapach procesu programowania jest bardzo 
potrzebne i zasadniczo popierane. Środki, dzięki którym cały proces – od etapu wyboru 
projektu po jego realizację – jest prostszy dla wnioskodawców i instytucji zarządzających, 
stanowią istotny i nadrzędny element nowych przepisów.

 Koncentracja tematyczna
Dostosowanie polityki spójności do celów strategii „Europa 2020” można osiągnąć 
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poprzez koncentrację tematyczną na ograniczonej liczbie celów. Istotne jest zastosowanie 
elastycznego podejścia do tej inicjatywy.

 Umowy partnerskie
W umowach partnerskich uzgodnionych między Komisją a państwami członkowskimi 
zostaną określone zobowiązania i priorytety rządów krajowych w zakresie realizacji 
strategii „Europa 2020”. Istotne jest przy tym zaangażowanie władz lokalnych 
i regionalnych, jak również innych organizacji we wszystkie fazy planowania i realizacji.

 Uwarunkowania
Chociaż środki dotyczące uwarunkowań obowiązują już w ramach polityki spójności, 
celem następnego okresu programowania będzie zwiększenie skuteczności finansowania 
poprzez uzależnienie wypłaty środków od spełnienia określonych kryteriów. Polityczne, 
finansowe i administracyjne skutki przepisów w sprawie uwarunkowań były przedmiotem 
długiej debaty w trakcie procesu reform.

 Instrumenty finansowe
Uwzględnione w nowych przepisach zwiększone wykorzystanie instrumentów 
finansowych będzie bodźcem dla wzrostu liczby inwestycji publicznych i prywatnych 
w czasach, gdy zasoby są znikome. Instrumenty finansowe – jeśli wziąć pod uwagę ich 
wykorzystanie w poprzednich okresach finansowania w ramach polityki spójności – będą 
stanowić wsparcie inwestycji w postaci pożyczek, gwarancji itp., jak również będą 
stymulować lepsze wykonanie w celu zapewnienia lepszych wyników.

Sprawozdawca z niecierpliwością oczekuje na dyskusję nad niniejszym dokumentem 
roboczym i z zadowoleniem przyjmuje wkład ze strony państw członkowskich i innych 
podmiotów podczas etapów przygotowywania projektu sprawozdania.


