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Jeden cel: spójność – jeden zestaw instrumentów do jej realizacji 

Aby osiągnąć cele spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, w art. 175 TFUE 
przewidziano wspólne działanie funduszy strukturalnych (traktowanych jako całość, bez 
żadnych podziałów: Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację pomocy z tych funduszy 
i Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak również Funduszu Spójności, na podstawie 
art. 9 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1.

W dniu 14 czerwca 2010 r. Rada podkreśliła w swoich konkluzjach dotyczących 
przygotowanego przez Komisję sprawozdania strategicznego z roku 2010 dotyczącego 
realizacji programów prowadzonych w ramach polityki spójności „prawdziwą wartość 
dodaną przyjęcia jednego podejścia strategicznego oraz wspólnych zasad wykonawczych dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ogólnych ramach polityki spójności”.

Rada, w swoich konkluzjach z dni 25–26 marca 2010 r., uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym również polityka spójności, powinny wspierać strategię „Europa 2020”.

W swoim dokumencie dotyczącym strategii „Europa 2020” Komisja zobowiązuje się 
wykorzystać instrumenty finansowe UE (rozwój obszarów wiejskich, fundusze strukturalne, 
programy dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, sieci TEN, EBI) jako elementy 
konsekwentnej strategii finansowania, łączącej publiczne i prywatne środki UE i państw 
członkowskich, w kontekście jednego z projektów przewodnich2strategii, odzwierciedlając w 
ten sposób potrzebę spójności między politykami i instrumentami.

Komunikat Komisji w sprawie przeglądu budżetu UE3z dnia 19 października wskazuje na 
wyniki szeroko zakrojonych konsultacji publicznych, z których jasno wynika 
zapotrzebowanie na zwiększenie koordynacji w celu osiągnięcia synergii i zapewnienia 
spójności.

Koordynacja środków – dotychczasowe rezultaty

Jeśli chodzi o EFS, doświadczenie wyraźnie pokazuje, że finansowanie działań 
gospodarczych z EFRR (innowacji, badań, MŚP, środowiska itp.) może być skuteczniejsze, 
jeśli będzie ściśle koordynowane i zintegrowane z działaniami podejmowanymi przez ten 
fundusz, zwłaszcza że sukces większości programów i działań w dużej mierze zależy od 
pomyślnego połączenia kilku czynników, z których najistotniejszą rolę odgrywa rozwój 
społeczny.  Zwiększenie europejskiej wartości dodanej obu funduszy strukturalnych wiąże się 

                                               
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
2Zob. projekt przewodni „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.
3COM(2010) 700.
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z postępem w osiąganiu synergii między działaniami gospodarczymi i społecznymi. 

Reforma polityki strukturalnej na okres programowania 2007–2013 doprowadziła do 
oddzielenia Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich od ogólnych ram funduszy 
strukturalnych. Podkreślono, że to oddzielenie nie powinno prowadzić do powielania czy 
omijania celów oraz że zarówno w obszarach wiejskich jak i miejskich należy zapewnić te 
same szanse rozwoju, ale już u samych podstaw powyższego istnieją sprzeczne dowody. 
Skuteczność polityki rozwoju obszarów wiejskich wymaga ścisłej koordynacji z wdrażaniem 
zarówno środków z EFRROW, jak i instrumentów polityki regionalnej. W tym kontekście 
Parlament Europejski konsekwentnie podkreślał, że należy zapewnić ścisły nadzór 
oddzielenia rozwoju obszarów wiejskich od polityki spójności, aby ocenić jego rzeczywisty 
wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Wyniki oddzielenia EFRROW od obszaru polityki 
spójności należy poddać dokładnej ocenie.

Okazało się, że zasady finansowania krzyżowego4nie są skutecznym sposobem koordynacji, a 
wręcz skomplikowały zarządzanie funduszami. Należy poddać je ocenie w świetle 
rzetelnych i kompleksowych danych dotyczących ich wykorzystania i wpływu.

Ponadto coraz silniejszy nacisk na kwestie miejskie i rolę miast w polityce spójności 
wywołuje w wielu zainteresowanych grupach obawę przed niezrównoważonym rozwojem 
obszarów wiejskich i miejskich, w wyniku którego musieliby oni domagać się utworzenia 
realnych i skutecznych powiązań miejsko-wiejskich. 

Potrzeba z jednej strony zwiększenia elastyczności w wykorzystaniu środków, a z drugiej –
kultury administracyjnej promującej podejście wielodyscyplinarne i uproszczenie zarządzania 
funduszami, nie jest niczym nowym. W obszarze synergii między funduszami strukturalnymi, 
siódmym programem ramowym w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
demonstracji oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Parlament 
Europejski podkreślił, że należy unikać wysokiego skupienia możliwości w klastrach 
gospodarczych i najważniejszych regionach UE, ubolewając, że synergie w finansowaniu nie 
są jeszcze dobrze znane.

Stwierdzono także, że obecne synergie zależą w dużym stopniu od organizacyjnych i 
strategicznych zdolności beneficjentów w zakresie łączenia wsparcia z różnych instrumentów 
UE5oraz że państwa członkowskie powinny skuteczniej wykorzystywać synergie między 
finansowaniem w ramach polityki spójności i pozostałymi funduszami Unii Europejskiej6.

Parlament Europejski zwrócił się na wcześniejszym etapie wdrażania bieżącego okresu 
programowania o studium wykonalności połączenia poszczególnych funduszy UE – EFRR, 
EFS, Funduszu Spójności i EFRROW7. 

Czas i miejsce na lepszą koordynację i synergię

                                               
4Zob. art. 34 ust. 2 rozporządzenia ogólnego. 
5W tym kontekście zob. rezolucja PE z dnia 20 maja 2010 r. (P7_TA(2010)0189).
6Zob. rezolucje PE z dnia 11 marca 2009 r. (P6_TA(2009)0124) ust. 17 i z dnia 21 października 2008 r. (Dz.U. 
C 15 E z 21.1.2010, s. 10) ust. 1.
7Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r., ust. 4.
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Uzasadnienie wzmożonych prób koordynacji wysiłków w ramach funduszy i programów UE 
wynika przede wszystkim z tego, że Europa właśnie wyszła z kryzysu. Jest oczywiste, że 
w najbliższych latach potrzeba skonsolidowania budżetów publicznych zmusi nas do większej 
innowacyjności i szukania silniejszych wpływów z dostępnych funduszy.8. Jak wielu uznało, 
jest to właśnie na to szansa.

W swoich konkluzjach dotyczących przygotowanego przez Komisję sprawozdania 
strategicznego z roku 2010 dotyczącego realizacji programów prowadzonych w ramach 
polityki spójności z dnia 14 czerwca 2010 r. Rada podkreśliła „potrzebę dalszego 
zwiększania koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi i krajowymi, by 
tam, gdzie to konieczne, zwiększyć skuteczność w osiąganiu wspólnych celów w bardziej 
skoordynowany sposób”. 

W piśmie skierowanym do przewodniczącego Barroso komisarze do spraw polityki 
regionalnej, gospodarki morskiej i rybołówstwa, zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia 
społecznego oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie potwierdzili „potrzebę 
wzmocnienia integracji poszczególnych polityk UE w celu zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, który Unia musi osiągnąć”. 
W piśmie tym komisarze jednoznacznie proponują „opracowanie wspólnych unijnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW oraz EFR na okres po 
2013 r.”.  Takie podejście usprawniłoby obecne bardziej podzielone planowanie strategiczne, 
ograniczając przy tym podział instrumentów i polityk.

W komunikacie Komisji w sprawie przeglądu budżetu UE z dnia 19 października 
ustanowiono dla następnych wieloletnich ram finansowych skoordynowane podejście nie 
tylko w odniesieniu do instrumentów polityki spójności, ale także do innych programów UE 
na rzecz badań naukowych, innowacji, uczenia się przez całe życie i sieci. W komunikacie 
zaproponowano stworzenie wspólnych ram strategicznych, których celem byłoby 
zapewnienie lepszej koordynacji. Ponadto koordynacja byłaby egzekwowana na szczeblu 
państw członkowskich na podstawie umowy o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji. 
Takie samo podejście zaproponowała Komisja w swoim piątym sprawozdaniu na temat 
spójności9. 

W kilku swoich rezolucjach Parlament wielokrotnie podkreślał „potrzebę synergii pomiędzy 
różnymi obszarami polityki sektorowej oraz zintegrowanego podejścia w tym zakresie w 
celu osiągnięcia optymalnych rezultatów w odniesieniu do realnego wzrostu i rozwoju” 
oraz że „powinno istnieć zobowiązanie do przyjęcia w tym zakresie jednolitej, elastycznej 
polityki UE”10. Skupienie wspólnego działania w zakresie funduszy na szczeblu regionalnym 
lub lokalnym zwiększa ich wartość dodaną i umożliwia lokalnym podmiotom dostosowanie 
poszczególnych działań do realnych potrzeb gospodarczych i społecznych, a więc i do 
sytuacji w zakresie zatrudnienia w danym regionie (lokalna strategia rozwoju, plany rozwoju 

                                               
8W tym kontekście Komisja jasno stwierdza, że „[j]eśli inwestycje publiczne w budżet UE mają się zwrócić, 
konieczne jest ponowne opracowanie nowej generacji programów finansowych, aby na pierwszym planie 
umieścić efektywność” – komunikat w sprawie przeglądu budżetu UE (COM(2010)0700), pkt 4, wprowadzenie, 
s. 20.
9„Inwestowanie w przyszłość Europy – piąte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej”, Komisja Europejska, listopad 2010 r.
10Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. (TA(2009)0163).
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właściwe dla danego miejsca itp.).

„Tak” dla synergii, ale w jaki sposób?

Istotne elementy koordynacji zostały już wprowadzone, ale mogą one być udoskonalane na 
rzecz jeszcze lepszej synergii. Instrumenty polityki spójności UE (EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności) są zarządzane we wspólnych ramach rozciągających się od wytycznych 
strategicznych aż do płatności i sprawozdawczości. To jednak nie wystarczy. Można 
usprawnić koordynację instrumentów polityki spójności, a nawet koordynację w szerszym 
zakresie.

Mając na uwadze wspólne cele rozwoju gospodarczego UE, ramy koordynacji powinny 
zawierać działania objęte obecnie przez Fundusz Spójności, EFRR, EFS, EFR i EFRROW. 
Powiązania i mechanizmy koordynacyjne należy również zidentyfikować dla innych 
instrumentów UE, takich jak programy na rzecz badań naukowych, innowacji, uczenia się 
przez całe życie i sieci. 

Zintegrowany system planowania i realizacji może obejmować wszystkie obszary polityki, na 
przykład w ramach krajowego planu rozwoju, lub może obejmować kilka obszarów polityki, 
dzięki czemu będzie dotyczył określonych złożonych problemów (np. strategia „UE 2020”). 
Skuteczność planowania zintegrowanego polega na zrozumieniu, że nie można rozwiązywać 
skomplikowanych problemów jedynie przez rozpatrywanie ich z jednego punktu widzenia –
problemu bezrobocia nie można rozwiązać jedynie przez szkolenie bezrobotnych, trzeba też 
wprowadzać polityki tworzenia miejsc pracy, takie jak wsparcie dla MŚP, tworzenie nowych 
przedsiębiorstw itp. Jeśli dany kraj lub region jest słabo rozwinięty, a jego celem jest 
nadgonienie luki rozwojowej, to wprowadzenie osobno zarządzanych polityk sektorowych, na 
przykład w zakresie infrastruktury związanej z transportem i środowiskiem, nie przyniesie 
znaczących skutków dla ogólnego rozwoju tego kraju lub regionu.11. Niejednolite podejście 
może prowadzić do powstania nakładających się na siebie lub wręcz sprzecznych ze sobą 
polityk, sprzecznych działań publicznych i powielania zasobów, co wpływa zarówno na 
regionalną skuteczność polityk publicznych, jak też na skutki tych polityk dla całego kraju12.

W kontekście polityki spójności UE oznacza to, że aktualny system planowania i realizacji, 
łączący polityki (i ich finansowanie) na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, rozwoju infrastruktury itp. ma na celu nadgonienie luki 
rozwojowej w regionach otrzymujących wsparcie. Osobno każda z tych polityk osiągnęłaby 
mniejsze wyniki w porównaniu z tym, co osiągają wspólnie w ramach zintegrowanego 
systemu planowania i realizacji. Połączenie w jedną całość planowania i wdrażania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz sprawniejsze zintegrowanie ich na nowo z 
Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszem Rybackim jest kluczem do 
odblokowania potencjału regionów pozostających w tyle. 
Synergie i koordynacja nie zakładają jednego uniwersalnego rozwiązania. Wymagają za to 
ścisłej, strategicznej koordynacji instrumentów, polityk i uczestników, aby można było 

                                               
11Publikacja OECD „Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth” [Regiony mają 
znaczenie: ożywienie gospodarcze, innowacje i zrównoważony wzrost], 2009 r., s. 125
12Idem.
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realizować starannie zaplanowane działania i programy, uwzględniające w jednym, 
zintegrowanym podejściu, skupionym na konkretnym miejscu, specyfikę terytorialną i 
porównywalne zalety każdego regionu lub jego cechy szczególne.13. 

W swoim wyżej wspomnianym wspólnym piśmie czterech komisarzy proponuje ważny 
dodatkowy krok w postaci wspólnych ram strategicznych, które należy uzupełnić na 
poziomie realizacji za pomocą wspólnych ram prawnych, określających wspólny zbiór 
zasad. 

Aby osiągnąć maksymalny efekt, koordynacja musi przebiegać na wszystkich szczeblach 
tworzenia polityki, począwszy od planowania strategicznego, przez realizację i płatności, 
aż do zamknięcia, audytu i oceny.

W ramach instrumentów polityki spójności musimy utrzymać i wzmocnić model 
jednego ogólnego rozporządzenia (zasad zarządzania, kwalifikowalności, audytu i 
sprawozdawczości) oraz krótkich przepisów właściwych dla konkretnego funduszu, 
odzwierciedlających poszczególne cele polityki każdego z funduszy. EFRROW i EFR 
powinny zostać ponownie zintegrowane z tymi ramami, w sposób, w jaki miało to 
miejsce w latach 2000–2006. Dodatkowo istnieje określone zapotrzebowanie na 
mechanizm koordynacji pomiędzy siódmym lub ósmym programem ramowym oraz 
EFRR w celu zapewnienia niezbędnego finansowania podstawowej infrastruktury na 
rzecz badań i rozwoju.  

Ścisła koordynacja polityki spójności i pozostałych polityk UE jest także niezbędna do 
skutecznego wdrożenia strategii „Europa 2020”.

Ustanowienie szerszej koordynacji pozwala też na dokładniejszą analizę możliwości 
uproszczenia obowiązujących zasad. W każdym razie już same jednakowe zasady i wspólne 
planowanie strategiczne są znaczącym uproszczeniem.

Wniosek

Unia Europejska określa jednolite ramy zintegrowanego planowania polityki ponad granicami 
państw. To samo miało już miejsce w chwili ustanawiania jednolitego rynku czy też 
tworzenia polityki spójności i miało zawsze na celu rozwój spójności gospodarczej i 
społecznej w Unii Europejskiej, który dokonywał się przez całe dekady, z 
niekwestionowanym sukcesem. 

Obecny etap – dość trudny z uwagi na fakt, że powoli pokonujemy skutki kryzysu finansowo-
gospodarczego – dał nam możliwość wykorzystania czasu zbliżających się negocjacji nad 
następnymi wieloletnimi ramami finansowymi do tego, aby zwiększyć synergie płynące z 
funduszy i programów UE poprzez wprowadzenie jeszcze szerszego, bardziej 
dalekosiężnego mechanizmu koordynacji. Będzie tutaj konieczne uwzględnienie obecnych 
wytycznych strategicznych na szczeblu planowania strategicznego poprzez ustanowienie 

                                               
13Badanie „Applied Research Project of EDORA -European Development Opportunities for Rural Areas” 
[Projekt stosowanych badań naukowych EDORA - Europejskie możliwości rozwoju na obszarach wiejskich], 
przeprowadzone w ramach programu ESPON 2013, lipiec 2010 r., część B, s. 48.
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jednolitych ram strategicznych i uzupełnienie ogólnych ram instrumentów polityki spójności 
UE o dodatkowe powiązania z innymi programami dotyczącymi UE.


