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Abstrakt  

Niniejsza ekspertyza przedstawia analizę perspektyw reformy polityki spójności 
UE po 2013 r. Na podstawie przeglądu literatury i modelowania budżetowego 
dokonano oceny słabych i mocnych stron polityki, głównych założeń reformy, 
kontrargumentów, a także skutków różnych projektów reform.  

Przedstawione zostały również zalecenia, które mogą posłużyć Parlamentowi 
Europejskiemu podczas nadchodzących negocjacji w sprawie pakietu 
legislacyjnego. 
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STRESZCZENIE 
Unijna polityka spójności jest głównym instrumentem osiągania celów spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE. Ma ona drugi pod względem wielkości udział w 
budżecie UE, obejmuje kilka funduszy i jest zbieżna z nadrzędną strategią UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W trwającym okresie przeglądu budżetowego i 
zmiany polityki UE debata nad reformą polityki spójności po roku 2013 niezwykle przybrała 
na sile. Po opublikowaniu piątego sprawozdania w sprawie spójności w listopadzie 2010 r. 
oraz projektu perspektywy finansowej w czerwcu 2011 r. oczekuje się, że projekt pakietu 
legislacyjnego w zakresie polityki spójności zostanie opublikowany przez Komisję w 
październiku 2011 r. i stanie się podstawą negocjacji w Radzie i Parlamencie.  

W tym kontekście nadrzędnym celem niniejszej ekspertyzy jest przegląd głównych wizji i 
możliwości reformy polityki spójności po 2013 r., który oparty jest na analitycznym 
porównaniu i przeglądzie najnowszych dokumentów z dziedziny badań i polityki. Po 
rozdziale wprowadzającym, który dotyczy politycznego kontekstu reformy, w rozdziale 2 w 
sposób bardziej szczegółowy przedstawiono cele, model i metodykę. Model badania, oparty 
o podejście polegające na „analizie polityki”, ma za zadanie ocenić zalety i wady 
alternatywnych opcji polityki oraz wskazać wspólne cechy i wartości leżące u podstaw 
konkurencyjnych wizji reformy. Przyjęta metodyka opiera się na przeglądzie literatury i 
modelowaniu budżetowym.  

W rozdziale 3 przedstawione zostały ramy koncepcyjne w celu porównania różnych 
argumentów i wizji dotyczących charakteru i przyszłości polityki spójności. Rozdział ten 
rozpoczyna się zestawieniem dyskursu redystrybucyjnego, zgodnie z którym polityka ta 
uznawana jest jedynie za budżetowy mechanizm transferowy, z nabierającą coraz 
większego znaczenia wizją uzależnioną od danego miejsca, zgodnie z którą polityka ta ma 
charakter zintegrowanej i ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwojowej. Debata nad 
reformą jest zatem umiejscowiona w szerszym kontekście strategii „Europa 2020” 
i kształtowana przez często sprzeczne ze sobą wizje dotyczące podejścia terytorialnego i 
kontrastującego z nim podejścia sektorowego z jednej strony oraz scentralizowanego i 
zdecentralizowanego systemu sprawowania rządów z drugiej strony. Formalny i 
nieformalny wkład Parlamentu Europejskiego w debatę o reformie budżetu i polityki po 
2013 r. wyraźnie pokazuje, że Parlament podziela związaną z danym miejscem i 
terytorialnie zintegrowaną wizję polityki spójności umiejscowioną w centrum nadrzędnej 
unijnej strategii „Europa 2020”. Ponadto nadal jest on gorącym zwolennikiem silnej polityki 
spójności, na którą przeznaczono odpowiednie zasoby. Jako że obecnie w odniesieniu do 
ram legislacyjnych Parlament Europejski posiada pełnię uprawnień współustawodawcy wraz 
z Radą Unii Europejskiej, powinien on swobodnie wyrażać jasną i ambitną wizję polityki 
spójności.  

Przyszłe kryteria kwalifikacji i scenariusze alokacji przewidziane w unijnej polityce 
spójności zostały przedstawione w rozdziale 4 i opierają się na najnowszych danych 
statystycznych. Ukazują one nowy „krajobraz polityczny”, który po części jest wynikiem 
wzrostu gospodarczego w regionach, a po części rezultatem zastosowania średnich wartości 
z UE27, co razem daje efekt znacznego obniżenia pokrycia dla regionów konwergencji. 
Zwłaszcza regionalny wzrost gospodarczy mógłby doprowadzić do utraty statusu regionu 
konwergencji przez kilka regionów niemieckich i hiszpańskich, a także przez główne regiony 
Polski i Rumunii. Przyjęcie nowej definicji regionu przejściowego zmieni również charakter 
interwencji, bowiem stworzona zostanie kategoria obszaru objętego pomocą obejmująca 
ponad 11 procent populacji UE15. We wnioskach dotyczących budżetu do roku 2020 
zasadniczo proponuje się nieznaczne zmniejszenie budżetu polityki spójności. W dużej 
mierze wynika to z ograniczenia wydatków na konwergencję, choć w przeliczeniu na 1 
mieszkańca wydatki na konwergencję i tak nieco by wzrosły; wydatki na cel 
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„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” znacznie by się zwiększyły zarówno w 
kategoriach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca; z kolei wydatki na 
regiony przejściowe wzrosłyby o połowę. Pod względem finansowym zasadnicze znaczenie 
miałoby ustalenie górnego pułapu dla alokacji finansowych, zwłaszcza w odniesieniu 
do najmniej zamożnych państw członkowskich. W przypadku takich krajów proponowany 
pułap znajduje się na o wiele niższym poziomie niż pułap ustalony na lata 2007–2013. 

W rozdziale 5 przedstawione zostały cele polityki spójności, w tym przyjęte w Traktacie 
nowe zobowiązanie do propagowania spójności terytorialnej oraz uwzględniania celów 
strategii „Europa 2020”. W rozdziale zwrócono uwagę na wielowymiarowy charakter celów 
polityki spójności, który wywołał falę krytyki z powodu nadmiernego zagęszczenia i 
przemieszania celów. Komisja nie zaproponowała żadnych istotnych zmian w nadrzędnych 
celach ani nie objaśniła dokładniej koncepcyjnej strony tej kwestii. Choć powszechnie 
uznaje się, że należy dodać wymiar terytorialny zgodnie z nowym zobowiązaniem w 
Traktacie, z praktyki wynika, że należy zapewnić większą zbieżność z celami strategii 
„Europa 2020”, a to zwiększa niepokój wśród niektórych państw członkowskich 
i zainteresowanych stron w związku z potencjalnym osłabieniem tradycyjnych celów 
spójności. Konieczne staje się w związku z tym zapewnienie operacyjności celów polityki, 
aby doprecyzować znaczenie, implikacje i kompromisy związane z realizacją tychże celów.  

Wymiar terytorialny przedstawiony został w rozdziale 6. W rozdziale tym podkreślono 
kluczową zaletę polityki spójności, tj. możliwość dostosowania jej do konkretnych potrzeb i 
unikalnego charakteru obszarów UE; aspekt ten mógłby zostać wzmocniony dzięki 
formalnemu przyznaniu spójności terytorialnej statusu celu uwzględnionego w Traktacie. 
Komisja proponuje wzmocnić program rozwoju miast (agendę miejską), propagować 
tworzenie obszarów funkcjonalnych, wspierać obszary borykające się z konkretnymi 
problemami geograficznymi i demograficznymi oraz wzmacniać strategiczne powiązania 
między transnarodową współpracą i strategiami makroregionalnymi. Nic dziwnego zatem, 
że niektóre z bardziej normatywnych elementów spotkały się ze sprzeciwem. Wymiar 
terytorialny mógłby jednak skorzystać dzięki bardziej strategicznemu zarządzaniu na 
szczeblu UE, które potencjalnie bazowałoby na niedawno uzgodnionej agendzie terytorialnej 
do 2020 r., w celu sprecyzowania i wzmocnienia przyszłych priorytetów terytorialnych 
polityki spójności. Priorytetem musi również się stać bardziej strategicznie zorientowane 
podejście do wymiaru terytorialnego, w tym zwracanie większej uwagi na priorytety 
i projekty o prawdziwie transnarodowym i transgranicznym charakterze, zapewnianie 
większej zbieżności z formalną, zewnętrzną współpracą transgraniczną i strategiami 
makroregionalnymi oraz upraszczanie wymogów administracyjnych.  

Rozdział 7, pod tytułem spójność strategiczna i programowanie, zawiera omówienie 
wniosków dotyczących nowych ram planowania i koncentracji tematycznej. Chodzi o 
wprowadzenie wspólnych ram strategicznych na szczeblu UE, bardziej wiążących krajowych 
umów o partnerstwie oraz większej koncentracji tematycznej w odniesieniu do priorytetów 
strategii „Europa 2020”. Chociaż przyjęcie wspólnych ram strategicznych cieszy się 
powszechnym poparciem, przyszłość pokaże, ile korzyści przyniosą one dla wymiaru 
terytorialnego, który jest centralnym elementem polityki spójności. Ponadto zwiększenie 
zaangażowania w przygotowanie dokumentu wymaga politycznej debaty nad kształtem ram 
oraz uczestnictwa Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w procesie 
zatwierdzania. Głównym wyzwaniem związanym z wprowadzeniem wiążących umów o 
partnerstwie jest wzrost wymogów i kosztów administracyjnych. Chociaż panuje 
powszechna zgoda co do konieczności zwiększenia koncentracji tematycznej, państwa 
członkowskie nie mogą osiągnąć konsensusu w sprawie sposobu wprowadzenia jej w życie. 
Jeżeli wspólne cele oraz wiążące i ukierunkowane na wyniki założenia określane dla 
każdego z państw członkowskich będą uzgadniane w umowach o partnerstwie, duży nacisk 
położony zostanie na zapewnienie elastyczności w zakresie osiągania takich założeń i 
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przeprowadzania interwencji w różnych obszarach polityki. Należy również zadbać o to, by 
koncentracja tematyczna nie przeszkadzała w realizacji celów zintegrowanej polityki na 
różnych szczeblach terytorialnych. 

W rozdziale 8 dokonano przeglądu nowych koncepcji dotyczących warunkowości i zachęt 
w ramach tworzenia agendy ukierunkowanej na wyniki i usprawniania zarządzania 
gospodarką w UE. Aby odeprzeć krytykę efektywności polityki spójności i zapewnić to, że 
przyniesie ona wymierne i widoczne rezultaty, Komisja proponuje wprowadzenie 
uwarunkowań ex-ante o charakterze strukturalnym, wykonawczym i makroekonomicznym. 
Choć większość państw członkowskich podchodzi do tej kwestii dość ostrożnie, propozycje 
Komisji zasługują na poważne rozważenie, jeśli ma zostać odparta ciągła krytyka wyników 
osiąganych w ramach tej polityki oraz jeśli polityka ta ma nabrać bardziej zrównoważonego 
charakteru i spotykać się z większym poparciem instytucji i obywateli UE. Ponadto analiza 
wrażliwości politycznej i przegląd dotychczasowych badań sugerują, że wzmocnienie 
uwarunkowań i zachęt, zwłaszcza tych o charakterze ex-ante, byłoby w praktyce możliwe. 

Kolejnymi warunkami wdrożenia modelu opartego na wynikach są skuteczne 
monitorowanie, ocena i potencjał osiągania wyników. W rozdziale 9 omówiono 
propozycje Komisji dotyczące monitorowania i oceny, które przewidują precyzyjniejsze 
określanie celów i założeń na etapie planowania, dynamiczniejszą i rzetelniejszą 
sprawozdawczość, obowiązkowe plany przeprowadzania oceny i większy nacisk na ocenę 
skutków. Propozycje Komisji opierają się na dotychczasowych doświadczeniach i są zgodne 
z zaleceniami zawartymi w różnych analizach, ale państwa członkowskie obawiają się, że 
dodatkowe zobowiązania będą skutkowały ograniczeniem elastyczności oraz zwiększeniem 
obciążeń administracyjnych i sprawozdawczych. Niezwykle ważną kwestią wymagającą 
uwagi jest wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w strategicznej debacie nad 
wdrażaniem polityki spójności, zwłaszcza poprzez silniejszy dialog międzyinstytucjonalny z 
Komisją i Radą na temat wyników i osiągnięć polityki spójności. Wsparcie strategicznej 
debaty wymaga sprawniejszego udostępniania Parlamentowi Europejskiemu (i innym 
zainteresowanym stronom) informacji z wykonania zadań w sposób, który umożliwia 
pociągnięcie decydentów do odpowiedzialności. Jednym z natychmiastowo dostępnych 
środków mogłoby być publiczne udostępnianie w internecie wszystkich danych dotyczących 
wdrażania programu, przeprowadzonych ocen, rocznych sprawozdań z wykonania czy 
sprawozdań końcowych z chwilą ich otrzymania/zatwierdzenia. Kolejną dość zaniedbywaną 
kwestią w propozycjach Komisji jest konieczność proporcjonalnego zwiększenia zdolności 
administracyjnych i technicznych umożliwiających opracowanie, monitorowanie i ocenę 
programów zarówno w państwach członkowskich, jak i w Komisji. 

Rozdział 10 poświęcony zostały modelowi wiarygodności zarządzania dzielonego. W 
ramach przeglądu rozporządzenia finansowego proponowane jest wprowadzenie daleko 
idących zmian w strukturze, które przeniosą zasadniczo bieżący model wspólnej polityki 
rolnej do polityki spójności w drodze rocznej akredytacji, rocznego rozliczania rachunków i 
przedkładania rocznych sprawozdań, stopniowego zamykania programów i niezależnej 
oceny. W obliczu silnej opozycji ze strony państw członkowskich i wątpliwych korzyści, 
przynajmniej w krótkim okresie, duży nacisk kładzie się na zapewnienie ciągłości 
dotychczasowych systemów zarządzania i kontroli lub przynajmniej na poszukiwanie 
sposobu powiązania wniosków dotyczących rozporządzenia finansowego z istniejącymi 
ustaleniami. Bardziej naglącą kwestią jest uproszczenie zarządzania finansowego, w tym 
obowiązków w zakresie audytu i kontroli ciążących na organach zarządzających programem 
i beneficjentach, z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego standardu kontroli finansowej. 
Częścią takiego rozwiązania musi być proporcjonalność oraz poleganie w większym stopniu 
na systemach krajowych, jeśli okażą się skuteczne. Rozszerzenie uproszczonych procedur 
dokonywania płatności o koszty ogólne, takie jak standardowe koszty jednostkowe i 
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płatności zryczałtowane, mogłoby okazać się korzystne, ale konieczne jest dalsze 
doprecyzowanie i ocena obecnego zastosowania kosztów uproszczonych.  

Nabierający coraz większego znaczenia temat wartości dodanej omówiony został w 
rozdziale 11, gdzie często interpretowany jest dość szeroko, w sposób obejmujący nie tylko 
skutki dla rozwoju, ale również dla administracji, kształcenia i zwiększenia widoczności oraz 
wywieranie wpływu na systemy krajowe i związane z tym zwiększenie innowacyjności i 
efektywności. Oprócz wniosków omówionych w poprzednich rozdziałach, pozostałe wnioski 
dotyczące reformy związane z wartością dodaną dotyczą nowych instrumentów 
finansowych, dodatkowości finansowej, współfinansowania i zasady partnerstwa.  

Choć wartość niegrantowych instrumentów finansowych jest powszechnie doceniana, 
państwa członkowskie nie chcą zmniejszać swojego pola manewru w stosowaniu grantów 
bezpośrednich, toteż konieczne jest wprowadzenie prostszych, jaśniejszych i 
elastyczniejszych zasad stosowania takich instrumentów. Wnioski Komisji dotyczące 
dodatkowości mają na celu uproszczenie sprawozdawczości i wyeliminowanie niespójności 
między sprawozdaniami z zarządzania gospodarką; nadal pozostaje jednak pytanie, jak 
zapewnić to, by wydatki ponoszone w ramach polityki spójności były rzeczywiście 
wydatkami dodatkowymi względem krajowych wydatków na rozwój regionalny. O wiele 
mniej uwagi poświęcono kwestii dodatkowości w polityce w odniesieniu do merytorycznej 
treści polityki i jej procesów. Z kolei duży nacisk kładzie się na przydzielanie niewielkich 
zasobów Komisji, aby odgrywała ona bardziej kierowniczą rolę, oraz na o wiele bardziej 
stanowcze zobowiązanie do zwiększania wartości dodanej polityki, którego powinno 
wymagać się w dokumentach programu i późniejszych ocenach. Zwiększenie elastyczności 
zasady anulowania zobowiązań również przyczyniłoby się do zwiększenia wartości dodanej. 
Wreszcie można byłoby wzmocnić zasadę partnerstwa poprzez włączenie 
precyzyjniejszych i weryfikowalnych wymogów regulacyjnych, wprowadzenie podejścia 
opartego na prawie miękkim oraz większe wykorzystanie pomocy technicznej we wdrażaniu 
partnerstwa. Jak dotąd Komisja nie przedstawiła jednak żadnych konkretnych wniosków i 
koncepcje te prawdopodobnie spotkają się ze sprzeciwem państw członkowskich.  

W ostatnim rozdziale znajdują się zarówno wnioski płynące z ekspertyzy, jak 
i zalecenia dotyczące polityki, które mogą zostać uwzględnione w stanowisku 
Parlamentu Europejskiego.  

 Struktura polityki: Zważywszy na zróżnicowanie regionów, które podlegają 
odmiennym trajektoriom regionalnego wzrostu gospodarczego, należy opracować w 
ramach polityki spójne podejście do kategorii przejściowej.  

 Cele: Zobowiązanie do prowadzenia skuteczniejszej i bardziej ukierunkowanej na 
wyniki polityki spójności wymaga zapewnienia polityce operacyjności, aby 
doprecyzować znaczenie, implikacje i kompromisy związane z realizacją jej celów.  

 Aby wzmocnić terytorialny wymiar współpracy należy: koncentrować się na 
priorytetach i projektach o znaczeniu rzeczywiście transnarodowym 
i transgranicznym w oparciu o dokładną analizę terytorialną, co pozwoli osiągnąć 
zamierzony skutek; uprościć wymogi administracyjne; zapewnić większą spójność z 
formalną, zewnętrzną współpracą transgraniczną i strategiami makroregionalnymi; 
domagać się wprowadzenia przez uczestniczące państwa członkowskie 
pomocniczych ram politycznych/polityki w celu wykazania, że program UE jest 
częścią szerszej strategii w zakresie współpracy transgranicznej i transnarodowej; a 
także umożliwiać chętnym państwom członkowskim wykorzystanie zasobów lub 
zachęcać je do ich wykorzystania w celu przeprowadzenia różnego rodzaju 
interwencji dostosowanych do danej lokalizacji. W ujęciu bardziej ogólnym wymiar 
terytorialny we wszystkich swoich aspektach odniósłby wiele korzyści dzięki 
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mocniejszemu, strategicznemu zarządzaniu przez samą UE. Należy lepiej 
wykorzystywać możliwość wniesienia przez ESPON wkładu w kształt polityki 
i realizację jej celów.  

 Spójność strategiczna i programowanie: Zwiększenie zaangażowania 
w przygotowanie wspólnych ram strategicznych wymaga politycznej debaty nad 
kształtem ram oraz uczestnictwa Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 
w procesie zatwierdzania. Jeżeli wspólne cele oraz wiążące i ukierunkowane na 
wyniki założenia określane dla każdego z państw członkowskich będą uzgadniane w 
umowach o partnerstwie, duży nacisk położony zostanie na zapewnienie 
elastyczności w zakresie wdrażania, tzn. w zakresie sposobów osiągania założeń i 
przeprowadzania interwencji w różnych obszarach polityki. Należy zadbać o to, by 
koncentracja tematyczna nie przeszkadzała w realizacji celów zintegrowanej polityki 
na różnych szczeblach terytorialnych. 

 Zarządzanie wynikami: Oceniając warunki i zachęty należy wziąć pod uwagę, czy: 
koncentrują się one na poprawie efektywności polityki spójności; posiadają 
bezpośredni związek z inwestycjami polityki spójności; są otwarte na kształtowanie 
przez decydentów; są ograniczone pod względem liczebności; są zgodne z zasadą 
pomocniczości; oraz opierają się na wspólnych uzgodnieniach między państwami 
członkowskimi i Komisją. 

 Monitorowanie, ocena i potencjał: Należy wzmocnić rolę Parlamentu 
Europejskiego w strategicznej debacie nad wdrażaniem polityki spójności, zwłaszcza 
poprzez zintensyfikowany dialog międzyinstytucjonalny z Komisją i Radą na temat 
wyników i osiągnięć polityki spójności. Należy publicznie udostępniać w internecie 
wszystkie dane dotyczące wdrażania programu, przeprowadzone oceny, roczne 
sprawozdania z wykonania i sprawozdania końcowe z chwilą ich 
otrzymania/zatwierdzenia. Należy zapewnić więcej wsparcia zdolnościom 
administracyjnym i technicznym umożliwiającym opracowanie, monitorowanie i 
ocenę programów zarówno w państwach członkowskich, jak i w Komisji. 

 Zarządzanie dzielone: Duży nacisk kładzie się na zapewnienie ciągłości 
dotychczasowych systemów zarządzania i kontroli lub przynajmniej na poszukiwanie 
sposobu powiązania wniosków dotyczących rozporządzenia finansowego z 
istniejącymi ustaleniami. Priorytetem wymagającym pilnej realizacji jest 
uproszczenie zarządzania finansowego, w tym obowiązków w zakresie audytu i 
kontroli ciążących na organach zarządzających programem i beneficjentach.  

 Wartość dodana: Należy wprowadzić prostsze, jaśniejsze i elastyczniejsze zasady 
dotyczące wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej, które obowiązywałyby 
już od początku kolejnego okresu. Jeśli chodzi o finanse lub wydatki w analizie 
wartości dodanej, nadal pozostaje pytanie, jak zapewnić to, by wydatki ponoszone w 
ramach polityki spójności były rzeczywiście wydatkami dodatkowymi względem 
krajowych wydatków na rozwój regionalny. Aby wspierać dodatkowość polityki, duży 
nacisk kładzie się na przydzielanie niewielkich zasobów Komisji, aby odgrywała ona 
bardziej kierowniczą rolę. Należy wymagać o wiele bardziej stanowczego 
zaangażowania w zwiększanie wartości dodanej polityki, zwłaszcza w dokumentach 
programu i późniejszych ocenach. Zwiększenie elastyczności zasady anulowania 
zobowiązań mogłoby również przyczynić się do innowacyjności i 
eksperymentowania. 

 


