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Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie roboczym przedstawione zostaną pokrótce cele i zakres 
sprawozdania z własnej inicjatywy. Sprawozdawca analizuje najważniejsze ustalenia i 
propozycje Komisji, formułuje tymczasowe wytyczne oraz nakreśla konstrukcję 
sprawozdania poprzez podkreślenie najistotniejszych kwestii, które mają zostać wyjaśnione w 
sprawozdaniu.

Przyszłe sprawozdanie Parlamentu ma przede wszystkim służyć przedstawieniu oceny 
najważniejszych wniosków Komisji zawartych w piątym sprawozdaniu w sprawie spójności z 
perspektywy Parlamentu oraz określeniu własnych zaleceń na przyszłość. Sprawozdanie, 
które zostanie sporządzone na podstawie niniejszego dokumentu roboczego, będzie zawierać 
konkretne zalecenia w sprawie rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych po 2013 r. 
oraz wyjaśniać ich konsekwencje dla wieloletniej perspektywy finansowej.

Za podstawę przedmiotowego sprawozdania służą przede wszystkim dwa następujące 
dokumenty: 

 komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego „Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności” (dalej zwany wnioskami).

 główny dokument „Inwestowanie w przyszłość Europy: piąte sprawozdanie w sprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” (dalej zwane piątym 
sprawozdaniem w sprawie spójności).

Komunikat Komisji (wnioski):

Przedmiotowe wnioski stanowią punkt wyjścia dla procesu konsultacji, który w międzyczasie 
został zainicjowany na podstawie piątego sprawozdania w sprawie spójności i którego 
kulminacja nastąpi podczas Piątego Forum Spójności w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2011 r.
Już na samym początku sprawozdania Komisja podkreśla, że polityka spójności w znacznym 
stopniu przyczyniła się do rozszerzenia strefy wzrostu gospodarczego i dobrobytu na całą 
Unię, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych, które w 
przeciwnym razie jeszcze bardziej by się zaostrzyły. Szczególnie widoczne jest to, gdy 
weźmie się pod uwagę utrzymujące się skutki kryzysu.

W obecnych trudnych czasach polityka spójności powinna nadal odgrywać kluczową rolę w 
zapewnianiu rozwoju i jednoczesnym promowaniu harmonijnego rozwoju Unii i jej regionów. 
We wnioskach pokreślona została konieczność podjęcia wspólnych wysiłków na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Niemniej jednak coraz większe wyzwania 
globalne i konieczność optymalnego wykorzystania każdego euro przeznaczonego na wydatki 
publiczne mogłyby wymagać przeprowadzenia pewnych reform w dziedzinie polityki 
spójności.

Strategia Rady Europejskiej „Europa 2020” z dnia 3 marca 2010 r., za pomocą której UE 
powinna z powodzeniem sprostać ambitnym wyzwaniom XXI wieku, jest ważną próbą 
harmonizacji strategii politycznych Unii Europejskiej. Celem takiej harmonizacji jest 
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osiągnięcie wspólnych celów zorientowanych na inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu.

W jaki sposób należy właściwie określić trzy wymiary rozwoju, które zostały wyraźnie 
wskazane w strategii „Europa 2020” i które mają duże znaczenie dla polityki spójności? O ile 
tego takie określenie jest możliwe, w jaki sposób można by zrealizować te cele i jaką 
konkretną rolę odgrywałaby w tym procesie polityka spójności?

Polityka spójności i strategia „Europa 2020” bez wątpienia są ze sobą ściśle powiązane. Takie 
powiązanie stwarza realną możliwość kontynuacji pomocy biedniejszym regionom UE w 
nadrobieniu zaległości i dalszego rozwoju polityki spójności, tak by stała się ona ważną siłą 
napędową wzrostu gospodarczego w całej UE. Należy przy tym jednak pamiętać, że polityka 
spójności jest już taką polityką, która dysponuje najlepszymi i praktycznymi warunkami 
umożliwiającymi jej przekształcenie się w skuteczny instrument służący wdrażaniu celów 
strategii UE do 2020 r.

Najważniejszymi elementami wymienionymi we wnioskach są: wartość dodana osiągnięta na 
szczeblu UE, zarządzanie polityką spójności, usprawnienie i uproszczenie procedur w 
zakresie polityki spójności oraz struktura polityki spójności. Każdy z tych elementów tworzy 
ważny filar przyszłej polityki spójności i w związku z tym zostały one przedstawione w 
niniejszym dokumencie roboczym oraz zostaną uwzględnione w sprawozdaniu, które ma 
zostać sporządzone na podstawie niniejszego dokumentu roboczego.

Treść piątego sprawozdania w sprawie spójności 

W krótkim wprowadzeniu do poszczególnych rozdziałów głównych sprawozdawca podkreśla 
niektóre z wcześniej wymienionych kwestii, podsumowuje ważne lub kontrowersyjne 
ustalenia oraz ocenia pierwsze wyniki sprawozdania.

I. Sytuacja gospodarcza, społeczna i terytorialna oraz tendencje rozwojowe

Zwiększenie konkurencyjności i konwergencji

Różnice regionalne co prawda uległy zmniejszeniu, ale nadal jeszcze występują. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę na to, że w miarę rozwoju regionalnego można zauważyć 
coraz więcej pozytywnych aspektów oraz że działalność gospodarcza zaczyna obejmować nie 
tylko tereny miejskie, ale też obszary mniej rozwinięte i często obszary wiejskie.

Sprawozdawca podkreśla, że za ważne źródło wzrostu we wszystkich regionach UE można 
uznać wzrost wydajności, który w szerszym rozumieniu był związany z innowacjami 
i/lub był uwarunkowany restrukturyzacją zatrudnienia na korzyść sektorów o wyższej 
wartości dodanej. Komisja nie uwzględnia niestety w swojej analizie impulsów rynku 
wewnętrznego, które mają decydujące znaczenie dla pozytywnego rozwoju regionalnego.
Sprawozdawca jest zdania, że urzeczywistnienie nieograniczonego przepływu towarów, 
swobody świadczenia usług i przepływu pracowników jest najskuteczniejszą polityką 
regionalną i zasadniczo już przyczynia się do wyrównywania różnic w zakresie rozwoju 
regionalnego. Polityka spójności i polityka strukturalna dostarczają regionom dodatkowych 
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bodźców w zakresie wyznaczania celów ogólnoeuropejskich oraz łagodzą brak równowagi 
regionalnej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wyznaczenie przez DG REGIO nowego 
syntetycznego wskaźnika dla potencjału innowacyjnego oraz wnioski dotyczące nowego 
wskaźnika konkurencyjności regionów (2010 r.). Ponadto podkreśla on, że w trakcie rozwoju 
regionów mogą się również zmieniać środki służące optymalnemu zwiększeniu ich 
konkurencyjności.

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie w związku z uwagą Komisji, że zaledwie co dziesiąty 
region osiągnie cel strategii „Europa 2020” polegający na inwestowaniu w badania i rozwój 
3% PKB. Cel ten, podobnie jak pozostałe cele ilościowe strategii „Europa 2020”, musi 
dotyczyć całej UE, przy czym ze względu na różne struktury regionalne dopuszcza się 
możliwość niejednakowego inwestowania w badania i rozwój oraz w szkoły wyższe, a także 
brak takiej konieczności.

Należy przy tym potwierdzić, że poziom wykształcenia lub kapitał ludzki został określony 
jako jeden z najważniejszych czynników wzrostu, co jednak według sprawozdawcy 
niekoniecznie wymaga równego rozmieszczenia instytucji szkolnictwa wyższego. Z 
przedmiotowej analizy wynika zatem, że inwestycje w innowacje i kształcenie mogą 
zwiększyć wzrost tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia infrastruktura (transport, Internet 
szerokopasmowy, energia) oraz funkcjonują odpowiednie instytucje (zrównoważone 
połączenie inwestycji publicznych, konsolidacji polityki budżetowej w przypadku działań 
makroekonomicznych, usług e-rządu oraz transgranicznego uczenia się), co z kolei wiąże się 
z koniecznością opracowania zintegrowanych działań.

Gęstość autostrad i jakość sieci dróg są w UE znacznie zróżnicowane, przy czym 
dostępność infrastruktury drogowej w państwach UE-12 ogólnie rzecz biorąc jest słabsza.
Głębokie różnice występują między państwami UE-15 i UE-12 również w odniesieniu do 
połączenia centrów miast za pomocą sieci dróg oraz zagwarantowania połączeń 
komunikacyjnych. Zarówno sieci dróg, jak i sieci kolejowe wymagają w wielu regionach UE-
12 poważnych inwestycji, które przyczyniłyby się do osiągnięcia stanu porównywalnego do 
państw UE-15. Sprawozdawca zwraca jednak również uwagę na niedostatki krajowej 
infrastruktury transportowej w UE-15 oraz stwierdza brak analizy regionalnego znaczenia 
gospodarczego transnarodowych sieci transportowych. Jeśli chodzi o energię, do 
najważniejszych kwestii zalicza się: zwiększenie wydajności energetycznej, szersze 
wykorzystywanie inteligentnych systemów energetycznych oraz odnawialne źródła energii.
Wskazówki dotyczące możliwości poprawy przez fundusze strukturalne infrastruktur 
energetycznych w mniej uprzywilejowanych regionach są jednak praktycznie niedostępne.

Poprawa stanu zdrowia i zwalczanie wykluczenia

Tendencje demograficzne w UE wyraźnie wskazują na rosnący odsetek osób starszych w 
społeczeństwie, co wpłynie na warunki panujące na rynku pracy i zwiększy popyt na usługi 
zdrowotne. Wyraźne różnice regionalne w zakresie stanu zdrowia ludności stwierdza się 
zwłaszcza w odniesieniu do oczekiwanej długości życia oraz wskaźników umieralności na 
nowotwory i choroby serca. Na obszarach o słabym zaludnieniu, a przede wszystkim w mniej 
rozwiniętych państwach członkowskich, dostęp do odpowiednich usług jest ogólnie 
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trudniejszy. W niniejszym rozdziale opisano tendencje panujące na rynku pracy oraz 
omówiono dramatyczne skutki kryzysu, z jakimi musiały się zmierzyć niektóre państwa 
członkowskie, w których stopa bezrobocia sięga ok. 20%.

Biorąc pod uwagę czynniki warunkujące ubóstwo i wykluczenie, w poszczególnych 
państwach członkowskich stwierdza się znaczne różnice w odsetku ludności narażonej na 
ubóstwo, mimo że wiele środkowo- i wschodnioeuropejskich państw członkowskich jeszcze 
przed wybuchem kryzysu odnotowało wzrost dochodów budżetowych. Aktywne zwalczanie 
ubóstwa oznacza przede wszystkim zapewnienie szerokiego dostępu do nauki i szkoleń, 
rynku pracy i usług zdrowotnych.

Poprawa zrównoważenia środowiskowego

Poprzez prowadzenie aktywnej polityki w dziedzinie środowiska i klimatu władze w znaczny 
sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności energetycznej sektora transportowego i 
budynków, mogą też stymulować inwestycje prywatne. Ponadto regiony mogą odgrywać 
ważną rolę w promowaniu wykorzystania energii odnawialnej, mimo że potencjalne 
możliwości poszczególnych regionów są różne. Zwiększanie wykorzystania energii 
słonecznej jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w Europie Południowej; wytwarzanie 
dodatkowej energii wiatrowej ma sens zarówno pod względem ekologicznym, jak i 
ekonomicznym zwłaszcza na wybrzeżach Atlantyku i Morza Północnego.

Mimo tego, że wiele regionów mogło wypełnić zobowiązania wynikające z europejskich 
dyrektyw w sprawie ochrony środowiska również dzięki polityce spójności, w dziedzinie 
gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków komunalnych pozostaje jeszcze wiele do 
zrobienia. Ponadto należy zauważyć, że inwestycje były niekiedy rozpoczynane bez jasnych 
planów w zakresie długoterminowego finansowania. W związku z tym należy bardziej 
realistycznie podchodzić do planowania długoterminowego. Sprawozdawca chce sprawdzić, 
w jaki sposób można najlepiej zdefiniować obszary stanowiące ważny warunek skutecznej 
realizacji polityki spójności oraz zaoferować możliwie korzystne zachęty do przeprowadzenia 
reform.

Nawet jeśli mieszkańcy wielu miast nadal muszą cierpieć z powodu złej jakości powietrza, 
życie w mieście wiąże się z mniejszym wykorzystaniem energii na potrzeby transportu i 
mniejszym uszczelnieniem powierzchni gruntu, co wprawdzie bardziej odnosi się do miast 
kompaktowych niż miast o rozległej powierzchni.

II. Polityka państw członkowskich i spójność

Cele strategii „Europa 2020” zostaną osiągnięte wyłącznie w przypadku harmonizacji 
strategii politycznych na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym oraz przyjęcia 
odpowiedzialności na różnych szczeblach. Wymóg koordynacji polityki państw 
członkowskich w celu zapewnienia spójności jest nawet zapisany w art. 175 TFUE.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje analizę głównych różnic w odniesieniu do 
wydatków państwowych oraz włączenia władz lokalnych i regionalnych do publicznej 
działalności inwestycyjnej. Szczególne znaczenie ma podział inwestycji publicznych na 
poziomie NUTS II i ich wkład w politykę spójności (która po raz pierwszy została tak dalece 
uszczegółowiona).
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Podczas gdy niektóre państwa członkowskie koncentrowały się na niwelowaniu różnic 
regionalnych, inne kładły główny nacisk na konkurencyjność krajową. Niezależnie od 
wybranego podejścia coraz większy nacisk kładzie się na wewnętrzny potencjał rozwoju 
wykorzystujący atuty konkurencyjności danego regionu, a nie tylko na wyrównanie jego 
braków.

Około dwóch trzecich inwestycji publicznych jest realizowanych w UE przez organy 
administracji regionalnej, co ponownie wyraźnie podkreśla znaczący wkład władz 
lokalnych i regionalnych w osiąganie celów polityki spójności i strategii „Europa 2020”.
Niemniej jednak decentralizacja wydatków nie odzwierciedla przysługującego organom 
prawa do rozporządzania tymi wydatkami.

Między inwestycjami publicznymi i osiągniętymi wskaźnikami wzrostu stwierdzono 
pozytywną współzależność, tzn. konwergencję. W kontekście inwestycji publicznych i 
polityki spójności należy zatem w przyszłości kłaść główny nacisk na obszary mniej 
rozwinięte. Niepokojące jest to, że spowodowany kryzysem wzrost zadłużenia publicznego 
zahamuje działalność inwestycyjną w większości państw członkowskich. Może to zwiększyć 
znaczenie europejskiego wsparcia finansowego dla regionów, co wyraźnie potwierdza 
europejskie współfinansowanie pakietów naprawczych. Komisja uważa, że wynikający z tego 
wzrost zadłużenia powoduje konieczność aktualizacji zasad współfinansowania. Zdaniem 
sprawozdawcy zasady te powinny obejmować również ułatwienie aktywacji kapitału 
prywatnego.

W celu maksymalizacji oddziaływania polityki spójności konieczne są reformy strukturalne i 
instytucjonalne na szczeblu krajowym. Niestety reformy te są stosunkowo powolne oraz są 
wdrażane nierównomiernie. Szczególne znaczenie dla spójności mają takie dziedziny jak 
badania, rozwój i innowacje (BRI), warunki ramowe dla przedsiębiorstw, rynku 
wewnętrznego i konkurencyjności, program na rzecz lepszego stanowienia prawa oraz rynek 
pracy. W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie przez państwa 
członkowskie spójniejszej i bardziej kompleksowej kombinacji polityki budżetowej i 
monetarnej (tzw. policy mix) w dziedzinie BRI, która to kombinacja umożliwia większe 
oddziaływanie polityki spójności. Należy odnotować postępy w modernizacji szkolnictwa 
wyższego oraz we wspieraniu sektora prywatnego, a zwłaszcza MŚP. Jednak we wszystkich 
obszarach, a zwłaszcza w dziedzinie polityki konkurencji, potrzebne są dalsze działania.

Proponuje się ściślejsze powiązanie polityki spójności z celami makroekonomicznymi 
oraz reformami strukturalnymi i instytucjonalnymi:

 należy rozszerzyć warunki makroekonomiczne, które obecnie mają zastosowanie 
wyłącznie do Funduszu Spójności;

 należy zbadać, czy warunki te można wykorzystywać również do innych celów, na 
przykład do związanych z polityką spójności reform strukturalnych i 
instytucjonalnych.

III. Inne europejskie strategie polityczne i spójność

Piąte sprawozdanie w sprawie spójności prezentuje pełny i szczegółowy przegląd 
regionalnych skutków różnorodnych strategii politycznych UE, które zostały podsumowane 
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na podstawie ich wymiaru regionalnego. W przypadku niektórych obszarów polityki 
odmienne skutki terytorialne wymagają podjęcia konkretnych kroków, by zapewnić 
zrównoważony podział kosztów i korzyści. W rezultacie konieczna jest większa świadomość 
skutków regionalnych: skutki terytorialne powinny zostać uwzględnione podczas 
kształtowania polityki lub też ocenę skutków regionalnych można opcjonalnie uwzględnić w 
ocenie ex post odpowiednich działań.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję podkreślenia przez Komisję w swojej 
ocenie skutków wymiaru regionalnego oraz opracowania przez państwa członkowskie 
własnego podejścia. Odnośne procedury należy dalej rozwijać, zaś wyniki badania ESPON w 
sprawie wpływu konkretnych strategii politycznych na określone regiony powinny stanowić 
podstawę dalszych działań.

Sprawozdawca potwierdza ponadto, że w kontekście celów w zakresie spójności i wzrostu 
ważne jest połączenie ulepszeń infrastruktury z inwestycjami w dziedzinach edukacji, 
przedsiębiorczości i innowacji. Konieczne jest również połączenie programów w dziedzinie 
badań i rozwoju, polityki spójności i programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 
określonych regionach. Tylko w ten sposób możliwe jest wielosektorowe wdrażanie 
innowacji UE w kontekście celów europejskich.

IV. Skutki polityki spójności

Zgodnie z wynikami oceny ex post okresu 2000–2006 dzięki polityce spójności udało się 
stworzyć w regionach objętych celem 1 i należących do UE-15 milion miejsc pracy oraz 
zwiększyć PKB o 10%. Około dziesięć milionów osób rocznie korzysta ze szkoleń; ponad 23 
miliony osób mogły podłączyć swoje gospodarstwa do systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków. Z modelowych symulacji makroekonomicznych wynika, że 
polityka spójności przyczyniła się do znacznego zwiększenia PKB per saldo w całej UE.
W obecnym okresie programowania inwestycje planowane w ramach polityki spójności 
opiewają na następujące kwoty: w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji na około 79 
miliardów EUR, w dziedzinie transportu na 76 miliardów EUR – zwłaszcza w państwach UE-
12, w dziedzinie kapitału ludzkiego na 68 miliardów EUR i w dziedzinie ochrony środowiska 
na 62 miliardy EUR.

Inwestycje drogowe w państwach UE-15 zostały w dużej mierze pomyślnie zakończone i 
teraz powinny koncentrować się na ekologicznych środkach transportu (transport kolejowy, 
systemy komunikacji miejskiej). Sprawozdawca zaleca zatem zwrócenie szczególnej uwagi 
na mające znaczenie dla całej Europy działania naprawcze i adaptacyjne oraz na uzupełnienie 
luk na przykład w dziedzinie dróg lądowych i wodnych, podczas gdy w państwach UE-12 
priorytetowe znaczenie ma nadal ulepszanie wszelkiego rodzaju połączeń komunikacyjnych.

Przeanalizowano także wpływ polityki spójności na obszary wiejskie. Stwierdzono przy 
tym, że polityka spójności przyczynia się do lepszego dostępu do usług i tym samym do 
polepszenia warunków życia oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Aktywne uczestnictwo stron zainteresowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym było 
w przypadku wielu projektów najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do ich 
sukcesu, oraz stanowiło dodatkową korzyść wynikającą z realizacji polityki spójności. Jeśli 
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chodzi o zasadę partnerstwa, przeprowadzone oceny pokazały, że w latach 2000–2006 
zwiększono stosowanie tej zasady w państwach UE-15, zaś w państwach UE-10 konieczne 
jest jeszcze podjęcie odpowiednich działań. Ogólnie rzecz biorąc, partnerstwo było lepiej 
dostrzegalne w programach UE niż w programach poszczególnych państw 
członkowskich.

Interesujące jest to, że koszty administracyjne związane z realizacją polityki spójności nie 
są wyższe od kosztów programów finansowania ponoszonych przez inne organizacje 
międzynarodowe, mimo że koszty i zapotrzebowanie na pracowników są różne w 
poszczególnych państwach członkowskich. Stosowanie europejskich przepisów prawnych 
tylko nieznacznie zwiększa nakłady administracyjne. Jeśli zobowiązania krajowe będą 
jednak przekraczać wymagany zakres, wówczas może dojść do znacznego wzrostu 
biurokracji.

Wskazano ponadto niektóre obszary, które wymagają jeszcze poprawy. Przeprowadzono 
kolejne reformy jednolitego przyznawania dotacji dla przedsiębiorstw oraz zasadniczo 
rozszerzono oferty specjalnych instrumentów finansowania (pożyczki, kapitał dużego ryzyka, 
finansowanie sieci itd.).

Przedmiotowa ocena pokazała ponadto, że (praktycznie we wszystkich obszarach 
inwestycyjnych) na pierwszy plan niesłusznie wysuwano wykorzystywanie środków 
finansowych oraz że mniej uwagi poświęcano osiągnięciu celów ustalonych w 
programach. Monitoring za bardzo koncentruje się na kwestiach powierzchownych (długość 
wybudowanych dróg, liczba działań w zakresie dalszego kształcenia) zamiast na pożądanych 
wynikach (wpływ nowej infrastruktury na rozwój regionalny, pośrednictwo pracy na 
podstawie rozmów kwalifikacyjnych). W związku z tym cele muszą być w przyszłości jaśniej 
formułowane, muszą się one koncentrować się na mniejszej liczbie kwestii priorytetowych 
oraz musi istnieć możliwość ich oceniania na podstawie jasnych kryteriów.

W piątym sprawozdaniu w sprawie spójności zaproponowano przede wszystkim zastosowanie 
alternatywnych ocen skutków, analiz kosztów i korzyści, ankietowania beneficjentów oraz 
metod jakościowych, takich jak studia przypadku. Państwa członkowskie wzywa się 
natomiast do przeprowadzenia w tej dziedzinie własnych ocen będących uzupełnieniem 
odnośnych działań Komisji.
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Proponowana konstrukcja sprawozdania

Proponuje się poniżej opisaną konstrukcję sprawozdania, które ma zostać sporządzone na 
podstawie niniejszego dokumentu roboczego. 

1. Ocena wyników piątego sprawozdania w sprawie spójności 
(zamknięty okres programowania finansowego 2000–2006 i ocena okresowa 
bieżącego okresu 2007–2013)

o Osiąganie celów
o Programowanie i odpowiedzialność za realizację programów
o Ocena kontroli i skuteczności

Polityka spójności stanowi główny instrument Unii na rzecz wspierania zrównoważonego 
i harmonijnego rozwoju we wszystkich 271 regionach. Ocena ex post okresu programowania 
2000–20061 wykazała postępy w zakresie zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych. 

Państwa członkowskie realizują obecnie strategie i programy operacyjne zaplanowane na lata 
2007–2013, a wiele projektów zostało już zakończonych. Chociaż w niniejszym 
sprawozdaniu zostanie przeprowadzona analiza procesu realizacji na obecnym etapie, będzie 
ona równocześnie ukierunkowana na przyszłość. Dokument ten ma stanowić znaczny krok 
naprzód. W związku z tym należy sformułować odnośne zalecenia mające na celu 
usprawnienie procesu realizacji w bieżącym okresie programowania.

2. Przyszłość funduszy strukturalnych

Przedmiotowe sprawozdanie ma przedstawiać przede wszystkim pierwsze konkretne 
zalecenia odnośnie do przyszłości polityki spójności i polityki strukturalnej. Za podstawę 
mają służyć wnioski Komisji z piątego sprawozdania w sprawie spójności, które zostaną 
jeszcze raz wymienione w opisie konstrukcji w dalszej części niniejszego dokumentu.

2.1. Cele i treści polityki spójności:

2.1.1. Perspektywy: globalne i europejskie warunki ramowe

Europejską politykę regionalną należy kształtować w kontekście rozwoju globalnego.
Przedmiotowe sprawozdanie powinno poruszać następujące zagadnienia:

(1) Z jakimi globalnymi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się Wspólnota Europejska w 
nadchodzących latach?
(2) Z jakich możliwości będą mogły korzystać regiony w związku z coraz bardziej 
intensywnym globalnym podziałem pracy oraz postępami w dziedzinie technologii 
informacyjnej?
(3) W jaki sposób regiony europejskie mogą przyczynić się do wydajności zasobów i ochrony 
klimatu? W jakim stopniu one same są uzależnione od rozwoju demograficznego, zdarzeń 

                                               
1Ocena ex post programów polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych przez EFRR (Cel 1 i 2), 
sprawozdanie syntetyczne, kwiecień 2010 r.
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środowiskowych oraz skutków kryzysu i globalizacji?
(4) W jakich dziedzinach i w jaki sposób europejska polityka spójności może przyczynić się do 
wyrównania szans w zakresie rozwoju regionalnego?

2.1.2. Europejska wartość dodana

Polityka spójności już od dawien dawna przynosi – pod znakiem solidarnej wspólnoty i 
polityki wzrostu – korzyści, które mają ogromne znaczenie dla całego kontynentu. Polityka 
spójności nadal będzie uwzględniać cel zapisany w Traktacie z Lizbony, który polega na 
zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych, co tym samym znacznie przyczyni się do realizacji strategii „Europa 
2020”. Jednakże w związku z przyszłymi wyzwaniami, a także z myślą o zatwierdzeniu 
wymaganego budżetu dla funduszy strukturalnych należy jaśniej zdefiniować i wyraźniej 
podkreślić europejską wartość dodaną.

Nawet jeśli niedostatki/wyzwania w takim samym stopniu odnoszą się do wszystkich 
regionów europejskich (ochrona środowiska, rozwój demograficzny, zdobywanie 
kwalifikacji), nie wynika z tego jeszcze żadna europejska odpowiedzialność polityczna. To, 
że narody/regiony mają podobne problemy, nie powoduje automatycznego obarczenia Europy 
odpowiedzialnością za rozwiązanie tych problemów. Sprawozdawca przewiduje w niektórych 
kluczowych obszarach strategii „Europa 2020” (zmniejszenie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę, zwiększenie liczby osób kończących szkoły wyższe, wzrost zatrudnienia, 
zmniejszenie ubóstwa, zwiększenie liczby inwestycji środowiskowych na terenie gmin) 
głównie krajową lub nawet regionalną/lokalną odpowiedzialność polityczną.

Tutaj pomocna może się okazać precyzyjna definicja europejskiej wartości dodanej 
inwestycji. Komisja nie przestawia w swoich wnioskach wystarczających impulsów, biorąc 
pod uwagę to, że w sposób bardzo skomplikowany, raczej na podstawie procedur 
programowych, analizuje wartość dodaną, ale nie opisuje jej wyczerpująco pod względem 
merytorycznym. Przedmiotowe sprawozdanie będzie się zatem różniło od formalnej 
konstrukcji zaproponowanej przez Komisję we wnioskach oraz w pierwszej kolejności będzie 
uwzględniało następujące kwestie:

(5) W jaki sposób europejska polityka regionalna może bezpośrednio i skutecznie wesprzeć 
starania mające na celu ożywienie koniunktury oraz wzrost na szczeblu krajowym i 
regionalnym?
(6) Jaki jest regionalny wymiar celów ogólnoeuropejskich?
(7) Jaka jest europejska wartość dodana w odniesieniu do wykorzystania środków 
przeznaczonych na zapewnienie spójności? Jak można zdefiniować europejską wartość 
dodaną?
(8) W jaki sposób regiony europejskie mogą przyczynić się do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”?

2.1.3. Wyznaczanie priorytetów w dziedzinie inwestycji

W ramach dyskusji na temat wspólnych wyzwań (gospodarczych, społecznych i 
ekologicznych) oraz europejskiej wartości dodanej polityki spójności określono przyszłe 
priorytety w dziedzinie inwestycji. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje w tym 
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kontekście zalecenie Komisji zawarte w ocenach ex post polityki spójności, że aby osiągnąć 
masę krytyczną i wywołać konkretne skutki, należy zadbać o większą koncentrację zasobów.
W przyszłości niezbędne będzie zatem zadbanie o to, by państwa członkowskie i regiony 
skoncentrowały zarówno zasoby udostępniane przez UE, jak i zasoby krajowe na 
niewielkiej liczbie priorytetów, stanowiących odpowiedź na konkretne wyzwania, z którymi 
należy się zmierzyć.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wstępne, przedmiotowe sprawozdanie będzie 
poruszać następujące zagadnienia:

(9) W jakich obszarach polityki niezbędne jest podjęcie skoncentrowanych działań 
europejskich, tak aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” i cele rozwoju regionalnego 
oraz doprowadzić do zmniejszenia różnic regionalnych?
(10) W jaki sposób można pogodzić strategię europejską z zasadami suwerenności narodowej 
i zrozumieniem samorządności regionalnej?

2.1.4. Treści, struktury docelowe i ramy programowania

Zgodnie ze strukturą opisaną w piątym sprawozdaniu w sprawie spójności oraz we wnioskach 
polityka spójności nadal będzie obejmować wszystkie regiony europejskie oraz zasadniczo 
zachowa sprawdzoną strukturę docelową (1- konwergencja, 2 - konkurencyjność i 
zatrudnienie, 3 - współpraca transgraniczna).Wymaga to jednak jeszcze jaśniejszego 
sformułowania oraz wskazania związku z poszczególnymi pozycjami w budżecie. W 
przedmiotowym sprawozdaniu zostanie to opisane w sposób bardziej szczegółowy.

Zdaniem Komisji polityka spójności powinna być dalej rozwijana jako polityka zintegrowana 
na podstawie poniżej wymienionych elementów głównych:
– ustalonych przez Komisję wspólnych ram strategicznych koncentrujących się na 
inwestycjach i obejmujących Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rybacki i Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
– partnerstwa na rzecz rozwoju i inwestycji (w ramach polityki spójności), które 
zastąpiłoby wcześniejsze strategiczne plany ramowe poszczególnych państw członkowskich i 
musiałoby zostać wynegocjowane i uzgodnione przez państwa członkowskie i Komisję 
Europejską;
– programów operacyjnych, które tak samo jak w bieżącym okresie programowania byłyby 
najważniejszym instrumentem służącym realizacji strategicznych dokumentów w ramach 
konkretnych priorytetów inwestycyjnych.

Te trzy propozycje tworzą główne filary odnośnej propozycji Komisji. Niemniej jednak 
niezależnie od tych propozycji dotyczących celów oraz struktury środków należy uwzględnić 
dalsze aspekty, które zostaną opisane w przedmiotowym sprawozdaniu:
(11) Pomoc finansowa, podobnie jak w bieżącym okresie programowania, powinna zostać 
rozdzielona między regiony na podstawie poziomu ich rozwoju regionalnego (PKB per 
capita) – jednakże w przypadku opracowywania i realizacji strategii politycznych UE można 
by ustanowić na kolejnym szczeblu decyzyjnym dodatkowe instrumenty/wskaźniki. Jak mógłby 
wyglądać tego typu model?
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(12) W jaki sposób można zapewnić zasadniczą zgodność reformy założeń programowych i jej 
procesów z celem polegającym na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych?
(13) W jaki sposób można szczególnie uwzględnić w ramach wymaganego finansowania 
przejściowego obszary, które otrzymywały największe wsparcie finansowe, ale które nadal 
charakteryzują się negatywnymi właściwościami regionalnymi (np. spadkiem liczby 
ludności)?
(14) Czy na podstawie rozważań dotyczących polityki spójności powinno się ustanowić 
kategorię pośrednią pomiędzy celem 1 i celem 2?
(15) Inwestycje w ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego często mają takie same cele. Czy rozsądnym rozwiązaniem jest zwiększenie 
skuteczności finansowania poprzez uproszczenie struktury finansowania, która mogłaby 
obejmować również połączenie Funduszu Spójności z Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego? Czy mimo połączenia taki fundusz przyczyniłby się do wdrożenia niezbędnych 
ulepszeń infrastrukturalnych w mniej rozwiniętych regionach UE? Czy tego typu cel przyszłej 
polityki spójności można osiągnąć w sposób bardziej skuteczny, a mianowicie tak, aby 
inwestycje infrastrukturalne musiały w większym stopniu iść w parze z inwestycjami w 
dziedzinach edukacji, przedsiębiorczości i innowacji?
(16) Komisja dąży do zreformowania instrumentów finansowania. Ważne wsparcie finansowe 
należy w większym stopniu uzupełnić o rozwiązania pożyczkowe i funduszowe. Jak dalece 
nowe rodzaje finansowania miałyby zastosowanie oraz w jakiej formie? Czy powinno się 
zastosować najprostsze rozwiązanie (tj. kredyty) w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych? Czy możliwe jest również podjęcie działań mniej bezpośrednich (np. 
doradztwo i wsparcie klastrów)?
(17) W jaki sposób można dokładniej zdefiniować Europejski Fundusz Społeczny z 
uwzględnieniem roli, jaką odgrywa on w ramach zintegrowanej struktury i finansowania 
polityki spójności? W jaki sposób można osiągnąć większą zgodność pomiędzy EFS i innymi 
funduszami strukturalnymi (przede wszystkim EFRR)? W jaki sposób można poprawić 
synergię pomiędzy EFS i EFRR oraz umożliwić finansowanie krzyżowe w celu ułatwienia 
zintegrowanego rozwoju miast?
(18) W jaki sposób z perspektywy polityki spójności można polepszyć partnerstwo pomiędzy 
miastami i wsiami, co w przedmiotowym sprawozdaniu zostanie wyraźnie zaznaczone jako 
szansa na zapewnienie zrównoważonego rozwoju? W jaki sposób można zapewnić lepszą 
synergię pomiędzy rozwojem obszarów wiejskich i działaniami w zakresie polityki spójności 
lub ujednolicić odnośne zasady?
(19) Jak konkretnie należy sformułować działania miejskie w dokumentach programowych 
oraz czy zintegrowane plany rozwoju obszarów miejskich powinny stanowić konieczny 
warunek współfinansowania przez UE projektów realizowanych na obszarach miejskich?
(20) Polityka spójności będzie nadal sprzyjała rozwijaniu trzech aspektów terytorialnego 
wymiaru współpracy, tj. aspektu transgranicznego, transnarodowego i międzyregionalnego.
W jaki sposób można poprawić związek tych trzech aspektów z innymi celami polityki 
strukturalnej i polityki spójności?

2.1.5. Spójność terytorialna

Traktat z Lizbony, oprócz spójności gospodarczej i społecznej, jako jeden z celów wymienia 
dodatkowo spójność terytorialną. Niezależnie od tego, że obywatele europejscy coraz częściej 
nie rozumieją koncepcji ani założeń programowych unijnej polityki spójności – co prowadzi 
do większej dezorientacji co do struktury celów i założeń programów również wśród 
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potencjalnych beneficjentów – inwestycje w dziedzinie spójności terytorialnej od wielu lat są 
praktykowaną europejską polityką strukturalną; tak samo dzieje się w przypadku celów 
dotyczących spójności gospodarczej i społecznej. Pod tym nagłówkiem Komisja chciałaby 
szczególnie uwzględnić nowe podejścia do rozwoju miast i strategii makroregionalnych. W 
przedmiotowym sprawozdaniu należy wyjaśnić następujące kwestie:

(21) W jaki sposób unijna polityka spójności może uwzględniać strategie na rzecz 
innowacyjnego rozwoju miast?
(22) Czy związki makroregionalne uzasadniają prawo do posiadania własnych, 
zdefiniowanych w tym celu środków?
(23) Czy dotacje globalne są właściwym instrumentem mającym zastosowanie na szczeblu 
regionalnym?

2.1.6. Polityka sąsiedztwa i polityka rozszerzenia UE

Przedmiotowemu zagadnieniu nie poświęcono w piątym sprawozdaniu w sprawie spójności 
wystarczającej uwagi. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) mają znaczenie dla polityki spójności, ponieważ to 
właśnie za ich pośrednictwem udostępniane są między innymi środki na rzecz współpracy 
transgranicznej z państwami spoza Unii Europejskiej. IPA oferuje ponadto państwom 
kandydującym pomoc w merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu struktur spójności.
Przystąpienie do UE miałoby oczywiście wpływ na istniejące struktury środków finansowych 
i intensywność finansowania. Przedmiotowe sprawozdanie powinno zatem poruszać 
następujące kwestie:

(24) Czy w odniesieniu do elementów rozwoju regionalnego przewidzianych w ramach 
polityki spójności i polityki rozszerzenia UE nadal powinien być dostępny Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA), który jest warunkiem przystąpienia danego państwa do Unii 
Europejskiej?
(25) Jaki wpływ mają pomyślne negocjacje w sprawie przystąpienia na dostosowanie 
istniejącej polityki spójności? Czy UE, zgodnie z własnymi kryteriami przystąpienia, oceni 
swoje możliwości przyjmowania nowych członków również z perspektywy polityki spójności?
Czy Parlament Europejski i Komisja Rozwoju Regionalnego w wystarczającym stopniu 
uczestniczą w tych procedurach?

2.2. Nowe założenia programowe polityki spójności: zachęty, warunki, 
nacisk na wyniki

Komisja jest zdania, że nowy system zarządzania gospodarczego Unią Europejską wymaga 
opracowania nowych przepisów dotyczących warunkowości i zachęt do podejmowania przez 
państwa członkowskie reform, tak aby zapewnić skuteczne wykorzystanie środków 
finansowych w dziedzinach bezpośrednio powiązanych z polityką spójności.

W następnym okresie programowania należy rozszerzyć tego typu warunki
makroekonomiczne, co oznacza, że nie powinny one obejmować wyłącznie Funduszu 
Spójności, ale też inne fundusze strukturalne, które staną się częścią przyszłej struktury 
polityki spójności.
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Zostałyby wprowadzone nowe przepisy dotyczące warunkowości, stanowiące zachętę do 
podejmowania reform. W ten sposób państwa członkowskie byłyby zobowiązane do 
przeprowadzenia niezbędnych reform. Zarządzanie tym procesem zależy od odpowiedniej 
równowagi pomiędzy zdolnościami administracyjnymi Komisji a ukierunkowaniem 
politycznym i nadzorem sprawowanym przez Radę.

(26) Jak mogą wyglądać konkretne wytyczne UE dotyczące reform państwowych mających na 
celu skuteczne wykorzystanie środków przeznaczonych na zapewnienie spójności bez 
naruszania przy tym kompetencji państw członkowskich?
(27) W jaki sposób polityka spójności może przyczynić się do zdyscyplinowania państw 
członkowskich z nadmiernym deficytem?

We wspólnych ramach strategicznych, o których była już mowa, określone zostałyby główne 
zasady interwencji w ramach warunkowości. Zasady te powinny być na tyle elastyczne, by 
można było je dostosować do warunków krajowych i regionalnych, co ma szczególne 
znaczenie dla polityki spójności. Na tej podstawie na początku okresu programowania w 
odniesieniu do dziedzin bezpośrednio powiązanych z polityką spójności w dokumentach 
programowych (tzn. w umowach o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji oraz 
programach operacyjnych) – w zależności od kontekstu instytucjonalnego – ze wszystkimi 
państwami członkowskimi lub regionami zostałyby ustalone, w ramach skoordynowanego 
podejścia do wszystkich odpowiednich strategii politycznych UE, konkretne wiążące 
warunki.

Nowe warunki, które zostały zaproponowane, mogłyby okazać się pomocne w sprecyzowaniu 
koncepcji europejskiej wartości dodanej, ale mają one jeszcze charakter teoretyczny i 
wymagają dalszego uszczegółowienia. Jeśli w sprawozdaniu przedstawione zostaną odnośne 
postępy oraz jeśli sprawozdanie pomoże udzielić odpowiedzi na postawione przez Komisję 
pytania, wówczas konieczne będzie pilne dostarczenie informacji dodatkowych.

(28) Jakie są zalety i wady tego typu warunków i jakie byłyby zadania i obowiązki Komisji 
oraz władz krajowych i regionalnych w przypadku ich praktycznego wdrożenia?
(29) W jaki sposób warunki te powinny zostać określone dla poszczególnych państw 
członkowskich (regionów?) przy jednoczesnym zapewnieniu ich porównywalności i równego 
traktowania? Jaką rolę odgrywają w tym procesie regiony? W jaki sposób można zapewnić 
przestrzeganie sprawdzonych zasad partnerstwa?
(30) W jaki sposób można zapewnić, że struktura polityki spójności, która jest bardziej 
zorientowana na wyniki, nie doprowadzi do zwiększenia obciążeń administracyjnych oraz nie 
zahamuje działań upraszczających?
(31) Na podstawie jakich wskaźników można z góry ustalić cele rozwojowe i następnie 
dokładnie zmierzyć wyniki realizacji polityki spójności? Czy takie wskaźniki w wystarczający 
sposób odnosiłyby się do europejskiej wartości dodanej zrealizowanych inwestycji?

Współfinansowanie, jako jedna z podstawowych zasad polityki spójności, powinno zostać 
zbadane zwłaszcza pod kątem jego maksymalnego odsetka i w miarę potrzeby tak 
zróżnicowane, aby bardziej odpowiadało poziomowi rozwoju, europejskiej wartości dodanej, 
rodzajom działań i beneficjentom.
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(32) Jaki maksymalny odsetek współfinansowania zagwarantowałby odpowiedzialne 
wykorzystanie funduszy strukturalnych – 60%, 75% czy 90%? Czy zaproponowane kryteria 
zróżnicowania powinny zostać uzupełnione o inne kryteria, a jeśli tak, to o jakie?

Można by uwzględnić zastosowanie bardziej innowacyjnych instrumentów służących 
zwiększeniu skuteczności. Na przykład na szczeblu UE mogłaby zostać ustanowiona rezerwa 
na wykonanie, zachęcająca do osiągania postępów w dążeniu do celów strategii „Europa 
2020”. Wydzielona część budżetu byłaby więc wstrzymana i w trakcie przeglądu 
śródokresowego przydzielana państwom członkowskim i regionom, których programy – w 
stosunku do swojego punktu wyjścia – wniosły największy wkład w osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020”.

(33) Jaką część budżetu można by przeznaczyć na rezerwę na wykonanie? Jakie by było 
konkretne źródło finansowania? W jaki sposób państwa członkowskie mogłyby kontrolować 
niewykorzystane środki? 

2.3. Strategia finansowania i kontrola finansowa

2.3.1. Budżet UE: okres budżetowy i pozycje w budżecie

Budżet UE w swojej obecnej formie sprawdził się w kontekście realizacji polityki spójności. 
W przypadku każdej, nawet drobnej zmiany ustalonej i sprawdzonej struktury budżetu UE 
należy zatem zachować daleko posuniętą ostrożność. Niestety Komisja nie skupia się 
wystarczająco w swoich wnioskach na aktualnej dyskusji na temat wprowadzenia nowej 
struktury.

(34) Jakie okresy budżetowe sprzyjają realizacji polityki spójności? Czy w świetle strategii 
„Europa 2020” i nowych definicji wzrostu musi dojść do reformy podziału pozycji w 
budżecie?

2.3.2. Zarządzanie finansowe, dyscyplina finansowa i kontrola finansowa

Komisja proponuje rozszerzenie standardowych procedur, wprowadzenie corocznego 
poświadczania wiarygodności i ustanowienie procedur akredytacji odpowiedzialnych władz 
administracyjnych oraz bada umocnienie środków zachęcających do prowadzenia ścisłych 
kontroli krajowych. Władzom krajowym można by zwracać środki europejskie dopiero po 
przekazaniu przez nie beneficjentom odpowiedniej sumy środków UE. Ponadto wypłacanie 
środków powinno być bardziej uzależnione od wyników, a zasada N+2 nadal powinna być 
stosowana we wszystkich obszarach.

(35) Ściślejsza kontrola jakości i kontrola prawna współfinansowanych wydatków ze strony 
państw członkowskich jest nieodzowna. W jaki sposób wymienione propozycje Komisji 
mogłyby zostać zaakceptowane i  wdrożone w sposób obowiązujący wszystkie podmioty? W 
jaki sposób można wykluczyć zagrożenie pozycji stosunkowo biedniejszych państw 
członkowskich w przypadku zwrotu środków ex post?
(36) W jaki sposób przy pomocy rozwiązań e-rządu można zapewnić maksymalne 
uproszczenie tego typu systemu kontroli oraz jego maksymalną skuteczność?
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Dokument roboczy: wnioski końcowe

Sprawozdawca wskazuje przy pomocy łącznie 36 pytań wymienionych w niniejszej 
konstrukcji na najważniejsze i obecnie szeroko omawiane propozycje dotyczące polityki 
spójności po 2013 r. 

Zasadniczo unijna polityka spójności wymaga zastosowania działań bardziej zorientowanych 
na wyniki. Również zasadnicze propozycje Komisji dotyczące włączenia treści strategii 
„Europa 2020” są przekonujące, nawet jeśli strategia ta nie obejmuje wszystkich ważnych 
wymogów w zakresie polityki spójności. Równie nieodzowne dla przyszłej pomocy 
regionalnej jest wzmocnienie odpowiedzialnego włączenia państw członkowskich do kontroli 
wykorzystania środków.

Chociaż zasadniczo wnioski Komisji spotykają się z ogólną aprobatą, wymagane jest 
opracowanie konkretnych propozycji ich wdrażania, tak aby zaakceptował je następnie 
zarówno Parlament Europejski, jak i państwa członkowskie. Pierwsze oceny i zalecenia 
wykonawcze zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu.

Komisja nie zdefiniowała jeszcze w wystarczający sposób europejskiej wartości dodanej w 
kontekście polityki spójności. Możliwie jak najszybciej należy również zaproponować 
wskaźniki dotyczące wyznaczania celów i mierzenia wyników. Właśnie ze względu na 
krajową lub regionalną odpowiedzialność za wdrażanie ważnych celów strategii „Europa 
2020” konieczne jest dokładniejsze opisanie planowanych warunków, partnerstw na rzecz 
rozwoju i umów inwestycyjnych. Zatwierdzony i sprawiedliwy przyszły podział zadań 
pomiędzy UE, państwa członkowskie i regiony ma w tym kontekście decydujące znaczenie 
dla skuteczności i publicznej oceny europejskiej polityki spójności i europejskiej polityki 
strukturalnej.


