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I. Polityczne znaczenie sprawozdania

Artykuł 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi: „Unia i państwa 
członkowskie czuwają nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności 
przemysłu Unii.” Sektor przemysłowy Unii Europejskiej od zawsze był siłą napędową w 
tworzeniu miejsc pracy i wzrostu oraz w propagowaniu innowacyjności we wszystkich 
regionach Unii Europejskiej.

Unia Europejska ma swoje korzenie w utworzonej w 1952 r. Europejskiej Wspólnocie Węgla 
i Stali (EWWiS) i od tej pory długoletnia ścisła współpraca państw członkowskich UE w 
dziedzinie wspierania innowacji przemysłowych kształtuje Unię Europejską. Pomimo iż 
sektor przemysłowy UE podupadł w przeciągu ostatnich 50 lat, przemysł europejski nadal 
dostarcza ok. 16% unijnego PKB.

Jednakże z powodu upadku wielu tradycyjnych gałęzi przemysłu, takich jak górnictwo węgla, 
hutnictwo, przemysł tekstylny czy maszynowy, które przez kilka dekad przyczyniły się do 
dobrobytu wielu regionów Unii Europejskiej, pewna liczba tych ostatnich zmaga się dzisiaj z 
podobnymi problemami. Wiele regionów w Unii Europejskiej zależy w związku z tym od 
europejskich środków finansowych wspierających restrukturyzację ich dawnych stref 
przemysłowych.

II. Kwestie do zbadania

W sprawozdaniu z własnej inicjatywy zamierza się rozpatrzyć trzy główne kwestie związane 
z regionalnymi strategiami w strefach przemysłowych:

 Gdzie finansowanie regionalne jest najpotrzebniejsze w (dawnych) regionach 
uprzemysłowionych?

 Jakie istnieją uwieńczone sukcesem regionalne strategie na rzecz zmian 
strukturalnych?

 Jaką rolę odgrywa w tym finansowanie ze środków UE?

III.  Główne kwestie poruszone w sprawozdaniu z własnej inicjatywy 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy zostanie podzielone na cztery części:

 (A) Znaczenie sektora przemysłowego i polityki przemysłowej
 (B) Analiza wyzwań gospodarczych, społecznych i ekologicznych
 (C) Finansowanie z europejskich środków publicznych na podstawie rozporządzeń 

dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 (D) Konsekwencje dla regionów Unii Europejskiej

(A) Znaczenie sektora przemysłowego i polityki przemysłowej
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– Konieczność dalszego rozwijania sektora przemysłowego w Europie
– Znaczenie sektora przemysłowego dla wzrostu gospodarczego
– Znaczenie polityki przemysłowej dla poprawy stanu sektora przemysłowego

(B) Analiza wyzwań gospodarczych, społecznych i ekologicznych

– Opracowanie nowej koncepcji podstaw gospodarczych, aby sprostać wyzwaniom 
gospodarczym
– Potrzeba nowych umiejętności społecznych, aby sprostać wyzwaniom społecznym
– Problemy ekologiczne, np. zanieczyszczenia, aby zająć się wyzwaniami ekologicznymi
– Przeszkody w inwestowaniu w dawne strefy przemysłowe, zwłaszcza przeszkody finansowe

(C) Finansowanie z europejskich środków publicznych na podstawie rozporządzeń 
dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

– Analiza możliwości finansowych stwarzanych przez rozporządzenia dotyczące funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności
– Podkreślenie konieczności uzależnienia restrukturyzacji dawnych stref uprzemysłowionych 
od inwestycji publicznych
– Przykłady właściwego wykorzystania europejskich publicznych środków finansowych

(D) Konsekwencje dla regionów Unii Europejskiej

– Połączenie z wymiarem miejskim, aby ponownie zdefiniować miasto w jego różnych 
aspektach (technologia, skupiska urbanistyczne, energia, innowacje)
– Inteligentna specjalizacja jako ewentualne narzędzie restrukturyzacji dawnych stref 
uprzemysłowionych
– Przykłady doświadczeń miast, które zastosowały regionalne i lokalne strategie na rzecz stref 
uprzemysłowionych (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Podejście zastosowane w sprawozdaniu z własnej inicjatywy

Sprawozdawca proponuje skupienie się na dawnych regionach uprzemysłowionych, w 
których szczególnie dał się odczuć głęboki upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu w ostatnich 
dziesięcioleciach. Sprawozdawca zamierza przeanalizować potrzeby dawnych regionów 
uprzemysłowionych w różnych regionach Unii Europejskiej, a równocześnie jego 
dodatkowym celem jest przedstawienie mogących służyć za przykład dobrych praktyk w 
regionach, w których finansowana przez środki unijne polityka przemysłowa wspierała 
toczący się proces transformacji.

Opisując i analizując gospodarcze, społeczne i ekologiczne wyzwania w Unii Europejskiej, 
sprawozdawca przedstawi pomysły, jak można sprostać tym wyzwaniom, rozwiązując obecne 
problemy w dawnych strefach uprzemysłowionych przez opracowanie dobrze 
skonstruowanych i dobrze przygotowanych strategii regionalnych. Oczywiście każdy region 
ma swoją specyfikę, nie istnieje także jeden model strategii regionalnej dla stref 
uprzemysłowionych, jednakże zamiarem sprawozdania jest uwypuklenie cech wspólnych dla 
wszystkich dawnych stref uprzemysłowionych. Następnie sprawozdawca spróbuje stwierdzić, 
czy można zająć się tymi problemami, stosując podobne podejście polityczne.
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Ponadto sprawozdawca przeanalizuje poszczególne instrumenty polityczne, jakie polityka 
regionalna oferuje do sprostania wyzwaniom stojącym p rzed  dawnymi strefami 
uprzemysłowionymi. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy podejmie się próbę określenia 
roli, jaką finansowanie z publicznych środków europejskich odgrywa w przedstawionych 
przykładach i może odgrywać w ewentualnych przyszłych próbach restrukturyzacji dawnych 
stref uprzemysłowionych.

Oprócz tego sprawozdawca ma zamiar pokazać – w oparciu o przykłady z takich miast z 
przemysłową przeszłością, jak Manchester, Essen, Lille i Bilbao – w jaki sposób 
finansowanie ze środków UE może pomagać w przypadku zmian strukturalnych w strefach 
uprzemysłowionych i jakie wnioski można wyciągnąć z tych przykładów.


