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Wprowadzenie

Niniejszy dokument roboczy pokrótce opisuje cel i zakres sprawozdania z realizacji.
Sprawozdawca formułuje również cel i hipotezę roboczą, a ponadto nakreśla najważniejsze 
kwestie, które w sprawozdaniu powinny zostać poddane analizie.

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdania z realizacji zawierają analizę transpozycji prawodawstwa UE do prawa 
krajowego oraz jego wdrożenia i egzekwowania w państwach członkowskich. W przypadku 
polityki spójności na ramy prawne składają się bezpośrednio stosowane rozporządzenia.

W tym kontekście sprawozdawca zamierza zastosować podejście, jakie w poprzednich 
sprawozdaniach z realizacji przyjęła Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI), tj. podejście, 
zgodnie z którym należy zbadać, czy państwa członkowskie stosowały prawodawstwo 
w sposób właściwy, oraz pokazać, w jaki sposób państwa członkowskie zrozumiały 
strategiczne wytyczne Wspólnoty i jak się do nich stosowały podczas realizacji narodowych 
strategicznych ram odniesienia i programów operacyjnych.

Postęp prac

Niniejsze sprawozdanie jest trzecim z kolei. Pierwsze tego rodzaju sprawozdanie zostało 
przyjęte podczas 6. kadencji pod tytułem: „Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych w latach 2007-2013: wyniki negocjacji dotyczących krajowych strategii 
spójności i programów operacyjnych”1 (sprawozdawca: Miroslav Mikolášik).

Drugie sprawozdanie z realizacji, którego sprawozdawcą był Lambert van Nistelrooij, zostało 
przyjęte w 2010 r. pod tytułem: „Sprawozdanie w sprawie wdrażania synergii funduszy 
przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego programu 
ramowego w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również w państwach 
członkowskich i Unii.”2

Po opublikowaniu komunikatu Komisji „Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 
dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013”3 można wreszcie przeprowadzić pierwszą 
prawdziwą analizę procesu realizacji programów operacyjnych.

Komunikat Komisji

Sprawozdanie zostanie opracowane głównie na podstawie następujących dwóch 
dokumentów: wyżej wspomnianego Komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Trybunału Obrachunkowego zatytułowanego „Polityka spójności: Sprawozdanie 
strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013” (dalej zwanego 
strategicznym sprawozdaniem z realizacji) oraz dołączonego do komunikatu dokumentu 

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010)110
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roboczego służb Komisji4.

Sprawozdawczość strategiczna

Sprawozdawczość strategiczna stanowi nowy element polityki spójności, wprowadzony 
w obecnym okresie programowania. Zgodnie z punktem 36 preambuły rozporządzenia Rady 
nr 1083/20065 (rozporządzenie ogólne), ma ona na celu wzmocnienie strategicznego 
charakteru i popieranie przejrzystości polityki spójności poprzez zintegrowanie z priorytetami 
Wspólnoty.

Artykuł 29 ust. 2, art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowią 
podstawę prawną sprawozdawczości strategicznej. Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa 
członkowskie są zobowiązane złożyć pierwsze krajowe sprawozdania strategiczne nie później 
niż do końca 2009 roku. Dane przedstawione w strategicznym sprawozdaniu z realizacji 
opierają się na tych krajowych sprawozdaniach strategicznych.

Wyżej wspomniane rozporządzenie przewiduje ponadto, że Rada6 ma zbadać strategiczne 
sprawozdanie z realizacji niezwłocznie po jego opublikowaniu i sprawozdanie to zostanie 
przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów, aby ułatwić debatę w instytucjach UE.

Cel

Polityka spójności stanowi główny instrument Unii na rzecz wspierania zrównoważonego 
i harmonijnego rozwoju w jej 271 regionach. Ocena ex post okresu programowania na lata 
2000-20067 wykazała postępy w stosunku do poprzednich lat w zmniejszaniu nierówności 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych poprzez tworzenie miejsc pracy, zapewnianie 
pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, nisko wykwalifikowanym i najbardziej 
potrzebującym, zwiększanie wzrostu gospodarczego, tworzenie infrastruktury lub poprawę 
ochrony środowiska.

Państwa członkowskie są w połowie okresu realizacji strategii i programów operacyjnych na 
lata 2007-2013 i wiele projektów zostało już wybranych. Zatem pierwsza analiza poziomu 
realizowania programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (lata 2007-2013) ma 
kluczowe znaczenie dla:

1) przeprowadzenia przeglądu aktualnej sytuacji około 18 miesięcy po rozpoczęciu realizacji 
poprzez ocenę poziomu realizacji uzgodnionych strategii i ocenę postępów w realizacji celów;

                                               
4 SEC(2010)360
5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
6 Konkluzje Rady w sprawie strategicznego sprawozdania Komisji z roku 2010 dotyczącego realizacji 
programów polityki spójności, 14 czerwca 2010 r.
7 Ocena ex post programów polityki spójności na lata 2000-06 współfinansowanych przez EFRR (Cel 1&2), 
sprawozdanie syntetyczne, kwiecień 2010 r.
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2) wskazania najczęstszych nieprawidłowości w przebiegu procesu i obszarów, które 
wymagają reform, jak również uwydatnienia najlepszych praktyk. 

Prawdziwy obraz sytuacji jest szczególnie potrzebny w związku z kryzysem finansowym 
i późniejszym pogorszeniem koniunktury gospodarczej, jak również zbliżającymi się 
negocjacjami dotyczącymi przyszłego okresu programowania.

Chociaż w niniejszym sprawozdaniu zostanie przeprowadzona analiza procesu realizacji na 
obecnym etapie, będzie ona równocześnie ukierunkowana na przyszłość. Dokument ten ma 
stanowić pozytywny krok naprzód. Dlatego zostaną sformułowane zalecenia mające na celu 
usprawnienie procesu realizacji w obecnym okresie programowania, jak również 
przedstawiony zostanie zarys polityki na okres po roku 2013.

Hipoteza robocza

Sprawozdawca stwierdza w hipotezie roboczej, że polityka spójności nadal się sprawdza jako 
skuteczne narzędzie, gdyż zapewnia – w szczególnym kontekście obecnego kryzysu –
umiarkowaną, ale obiecującą poprawę warunków społeczno-gospodarczych, przy 
nieodłącznej różnorodności na poziomie poszczególnych krajów. 

Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że niektóre obszary wymagają więcej działań, 
w szczególności aby poprawić skuteczność procesu realizacji przy unikaniu nadmiernych 
opóźnień, zapewnieniu lepszej dyscypliny finansowej i zwiększeniu synergii z innymi 
obszarami polityki UE.

Proponowana konstrukcja sprawozdania

Kluczowymi tematami sprawozdania będą następujące zagadnienia:

1. Kontekst społeczno-gospodarczy

2. Realizacja 

2.1. Postępy w realizacji strategicznych wytycznych Wspólnoty:

W ramach każdej wytycznej poruszane będą poszczególne tematy dotyczące strategicznych 
wytycznych Wspólnoty. Najważniejsze, na które składają się „priorytetowe obszary 
tematyczne” lub obszary inwestycyjne, zostaną odpowiednio uwzględnione w ramach 
następujących wytycznych:

a) Wytyczna: Atrakcyjne miejsca inwestowania i pracy
b) Wytyczna: Poprawa wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego
c) Wytyczna: Zwiększenie liczby miejsc pracy i poprawa ich jakości 
d) Wymiar terytorialny

2.2. Postępy w realizacji przyznawania przeznaczaniu środków związanych ze strategią 
lizbońską według celów:
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a) Konwergencja
b) Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
c) Europejska współpraca terytorialna 

3. Wyzwania związane z realizacją

Do najważniejszych kwestii należą: korzystanie z minimalnego zestawu podstawowych 
wskaźników, opóźnienia w określonych tematach strategicznych wytycznych Wspólnoty, 
takich jak sektor kolejowy, porównywanie i gromadzenie danych dostarczanych przez 
państwa członkowskie na poziomie UE.

4. Niwelowanie różnic między regionami:

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na postępy dokonane przez nowe państwa 
członkowskie.

5. Reakcja na kryzys gospodarczy

6. Tworzenie synergii i unikanie sektorowego rozproszenia zasobów polityki regionalnej

7. Monitorowanie i ocena

8. Dobre praktyki

9. Wnioski i zalecenia na kolejny okres programowania

Robocza metodyka i procedura

Niniejszy dokument roboczy ma za zadanie zapoczątkować owocną debatę pomiędzy 
członkami Komisji Rozwoju Regionalnego. Dlatego przedstawia on jedynie wstępne 
stanowisko sprawozdawcy, które zostanie dokładniej omówione w projekcie sprawozdania. 

Sprawozdawca zamierza ściśle współpracować z kontrsprawozdawcami, jak również ze 
sprawozdawcami ds. opinii dostarczonych do niniejszego sprawozdania komisji REGI. 
(Opinię postanowiły sporządzić Komisje: Budżetowa, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Transportu 
i Turystyki.)

Ponadto zachęca się wszystkich członków Komisji Rozwoju Regionalnego do przedstawiania 
swoich poglądów podczas dyskusji, co umożliwi wniesienie do projektu sprawozdania 
konstruktywnych uwag.


