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Wprowadzenie

Celem niniejszego dokumentu roboczego jest przedstawienie w zarysie celu sporządzenia 
sprawozdania z wykonania, wyjaśnienie podejścia sprawozdawcy oraz metodologii, którą 
zamierza się posłużyć. W dokumencie zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia, 
które powinny zostać przeanalizowane w projekcie sprawozdania, a także pierwsze reakcje 
sprawozdawcy.

 Cel i zakres sprawozdania

W siódmej kadencji Parlament Europejski zamierza podejmować więcej działań oraz 
zwiększyć swój wpływ w odniesieniu do wykonania prawodawstwa. Każda komisja 
parlamentarna może sporządzić tzw. sprawozdanie z wykonania, dotyczące wykonania 
obowiązku transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego oraz wprowadzania w życie 
i stosowania przedmiotowego prawodawstwa w państwach członkowskich.

W przypadku polityki spójności ramy legislacyjne składają się z bezpośrednio stosowanych 
rozporządzeń, których środki wykonawcze są objęte rozporządzeniem Komisji, oraz decyzji 
Komisji, które nie są przedkładane Parlamentowi.

Sprawozdawca proponuje, aby w kontekście zbliżającego się przeglądu polityki spójności 
przeanalizować w sprawozdaniu z wykonania, czy prawodawstwo zostało właściwie 
zastosowane przez państwa członkowskie.

W szóstej kadencji w komisji REGI powstało sprawozdanie z wykonania sporządzone przez 
Miroslava Mikolášika: „Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 
w latach 2007-2013: wyniki negocjacji dotyczących krajowych strategii spójności 
i programów operacyjnych”. Nowe sprawozdanie będzie się koncentrowało na aspekcie 
wytycznych dla programów operacyjnych dotyczącym innowacji.

Cel sprawozdania z własnej inicjatywy będzie dwojaki: po pierwsze, w sprawozdaniu 
zostanie przeanalizowane, jak państwa członkowskie i regiony stosowały się w swoich 
narodowych strategicznych ramach odniesienia (NSRO) i programach operacyjnych do 
indykatywnych ram, jakie stanowią strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, 
a w szczególności wytyczna 1.2 w sprawie podnoszenia poziomu wiedzy i innowacyjności na 
rzecz wzrostu gospodarczego. Po drugie, w sprawozdaniu zostaną przeanalizowane synergie 
między polityką spójności a programami ramowymi w zakresie wiedzy i innowacji (siódmy 
program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz program 
ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji).

Niejednokrotnie brakuje koordynacji między programami finansowania na szczeblu UE, 
krajowym i regionalnym. Należy jednak zauważyć, że przeznaczenie polityki spójności UE 
oraz polityk w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji jest takie samo: radzenie sobie 
z najważniejszymi wyzwaniami, wobec których staje Unia Europejska i stanie na straży 
modelu UE opartego na wzroście gospodarczym, odpowiedzialności społecznej i trwałym 
rozwoju. Jednym z trzech priorytetów polityki spójności jest wspieranie innowacji, 
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przedsiębiorczości i wiedzy.

 Ocena i metodologia

Począwszy od 1993 r. przedstawiono szereg komunikatów Komisji oraz analiz i sprawozdań 
Parlamentu Europejskiego dotyczących synergii między polityką w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego a polityką spójności. Sporządzając sprawozdanie z własnej inicjatywy, 
sprawozdawca zamierza uwzględnić szeroki zakres odpowiednich dokumentów; większość 
z nich można wymienić już w dokumencie roboczym.
Sprawozdania Komisji Rozwoju Regionalnego (6. kadencja)

 Sprawozdanie w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne 
zdolności Unii Europejskiej (sprawozdawca: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych w latach 2007–2013: wyniki negocjacji dotyczących krajowych 
strategii spójności i programów operacyjnych (sprawozdawca: Miroslav Mikolášik, 
PPE).

Analizy zamówione przez Parlament Europejski

 Synergie między 7. programem ramowym UE w dziedzinie badań, programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz funduszami strukturalnymi 
(2007 r.);

 Dążenie do terytorializacji polityki europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
i innowacji (2009 r.)

Sprawozdania w sprawie postępów w dziedzinie spójności: w piątym sprawozdaniu 
w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej zwrócono uwagę na 
ważną rolę pewnych sektorów i restrukturyzacji gospodarczej w rozwoju regionalnym. 
W szóstym sprawozdaniu w sprawie postępów postawiono tezę, że kreatywność i innowacje 
mają istotny wymiar regionalny.

Najważniejsze komunikaty Komisji:

W okresie od końca 2006 r. do maja 2008 r., kiedy zakończono procedurę zatwierdzania 
programów operacyjnych, w szeregu komunikatów Komisji podkreślono nowe 
ukierunkowanie polityki spójności na osiągnięcie celów związanych ze strategią lizbońską, 
przy zachowaniu jej zasadniczego zakresu, jakim jest zmniejszanie nierówności między 
państwami członkowskimi i regionami:

 COM(2007) 474 Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom 
naukowym i innowacjom - Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze 
i liczniejsze miejsca pracy
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 COM(2007) 798 Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez 
państwa członkowskie i regiony za pośrednictwem polityki spójności UE w latach 
2007-2013

 COM(2008) 301 w sprawie wyników negocjacji dotyczących strategii i programów 
w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007-2013

 COM(2009) 617 Dwudzieste sprawozdanie roczne na temat realizacji funduszy 
strukturalnych (2008)

Komunikat w sprawie wyników negocjacji dotyczących strategii i programów w ramach 
polityki spójności w okresie programowania 2007-2013 daje wyobrażenie o tym, jak państwa 
członkowskie zrozumiały i zastosowały się do strategicznych wytycznych w dziedzinie 
spójności, sporządzając narodowe strategiczne ramy odniesienia i programy operacyjne, 
uwzględniające ich konkretne ograniczenia i wymogi. Kształt strategicznych polityk 
pokazuje, że wszystkie państwa członkowskie, także te, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w ostatnim czasie, podjęły zdecydowane działania mające na celu dostosowanie 
się do inwestycji związanych z celami lizbońskimi.

Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom 
praktyczny przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje: przewodnik ma pomóc 
potencjalnym beneficjentom określić najbardziej odpowiedni sposób finansowania, 
przedstawiając opis trzech źródeł finansowania i możliwości ich łączenia. Ponadto 
podkreślono w nim rolę władz krajowych i regionalnych w zapewnieniu optymalnego 
wykorzystania tych instrumentów.

Oprócz tego sprawozdawca uwzględni również działania Komitetu Badań Naukowo-
Technicznych Unii Europejskiej i Europejskiego Komitetu Konsultacyjnego ds. Badań 
w 2007 r.; liczy też na sfinalizowanie przygotowywanego dokumentu roboczego służb 
Komisji, w którym zostaną przedstawione konkretne przykłady synergii.

Kontekst

 Skoncentrowanie się na badaniach i rozwoju oraz innowacjach

Polityka spójności jest ukierunkowana na trzy cele, z których jednym jest promowanie 
innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
zwiększanie potencjału w dziedzinie badań naukowych i innowacji, a także w sektorze 
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Badania i rozwój oraz innowacje mogą pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celów 
w zakresie wzrostu gospodarczego. Z tego powodu polityka spójności jest ukierunkowana 
także na inwestycje wzmacniające długoterminową konkurencyjność UE, takie jak 
przedsiębiorczość, dostęp MŚP do finansowania, kapitał ludzki, TIK, technologie ekologiczne 
i efektywność energetyczna. Polityka spójności jest zatem powiązana ze strategią lizbońską. 
W okresie 2007-2013 w większym stopniu skoncentrowano się na innowacjach, na które 
przeznaczono 86 mld euro.
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Należy także pamiętać o różnym kontekście, w którym funkcjonują dwa główne źródła 
finansowania  7. program ramowy i fundusze strukturalne. W przypadku 7. programu 
ramowego współpraca transnarodowa jest powszechna. Natomiast w przypadku funduszy 
strukturalnych współpraca transnarodowa (za pośrednictwem celu współpracy terytorialnej) 
stanowi wyjątek, a normą jest programowanie w ramach państw członkowskich.

 Synergie między polityką spójności a programami ramowymi w zakresie wiedzy 
i innowacji oraz wartość dodana sposobu finansowania przez UE

W wytycznej 1.2 strategicznych wytycznych Wspólnoty „Podnoszenie poziomu wiedzy 
i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego” stwierdzono, że decydujące znaczenie ma 
zapewnienie synergii między polityką spójności a programami ramowymi, tak aby polityka 
w zakresie badań i polityka spójności mogły się wzajemnie wspierać na szczeblu 
regionalnym. Ponadto polityka spójności ma do odegrania dwie role: ma ułatwiać wdrażanie 
regionalnych strategii i planów działania w dziedzinie innowacji oraz przyczyniać się do 
tworzenia zdolności innowacyjnych i badawczych w regionach.

 Waga i znaczenie polityczne sprawozdania

W dobie kryzysu gospodarczego w 2009 r. UE i jej państwa członkowskie uznały potrzebę 
pobudzenia konkurencyjności w UE poprzez inwestowanie w politykę spójności i jej 
procedury.

Ponadto Parlament musi przedstawić swoje stanowisko w dyskusji na temat przyszłości 
polityki spójności. Ma za zadanie omówić możliwe ulepszenia na podstawie ocen.

Uwagi wstępne sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że najważniejszym elementem sprawozdania powinna być analiza 
wartości dodanej funduszy strukturalnych przeznaczonych na innowacje. Przyjrzymy się 
możliwościom wzrostu gospodarczego i temu, jak synergie mogą się do niego przyczynić.

- Analiza przeznaczania środków w programach operacyjnych na innowacje oraz 
badania i rozwój: aby w pełni zrozumieć potencjał synergii, trzeba zrozumieć, jak 
wykorzystano wytyczne w programach operacyjnych.

- Analiza synergii między funduszami strukturalnymi a 7. programem ramowym 
i programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji: sprawozdawca chciałby 
zająć się różnymi sposobami łączenia źródeł finansowania UE, takimi jak finansowanie 
z różnych źródeł, finansowanie równoległe lub następujące jedno po drugim oraz korzystanie 
z wielu funduszy w ramach tego samego klastru lub sieci.
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Procedura

Niniejszy dokument roboczy będzie stanowił podstawę debaty w Komisji Rozwoju 
Regionalnego na posiedzeniu w grudniu 2009 r. Nie zawiera pełnej analizy opinii 
sprawozdawcy, które zostaną omówione w projekcie sprawozdania.

Sprawozdawca chciałby zachęcić wszystkich członków Komisji Rozwoju Regionalnego 
do aktywnego udziału w grudniowej debacie oraz przedstawienia swoich pomysłów, opinii 
i propozycji.


