
PR\852412PL.doc PE454.716v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2010/2139(INI)

17.12.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie sprawozdania 2010 dotyczącego wprowadzania programów polityki 
spójności na lata 2007-2013
(2010/2139(INI))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik



PE454.716v01-00 2/12 PR\852412PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................9



PR\852412PL.doc 3/12 PE454.716v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania 2010 dotyczącego wprowadzania programów polityki spójności 
na lata 2007-2013
(2010/2139(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego 
art. 174–178,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2010 r. pt. „Polityka spójności: 
Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013” 
(COM (2010)0110);

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dołączony do 
komunikatu Komisji z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie polityki spójności: Sprawozdanie 
strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013 (SEC(2010)0360),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 25 października 2010 r. pt. 
„Polityka spójności: reakcja na kryzys gospodarczy, przegląd realizacji środków polityki 
spójności przyjętych w celu wsparcia europejskiego planu naprawy gospodarczej” 
(SEC(2010)1291),

– uwzględniając 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 Spójności1,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia w 
sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 – wyniki negocjacji dotyczących 
krajowych strategii spójności i programów operacyjnych3,,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 marca 2010 r. 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 Unii4,

– uwzględniając dokument informacyjny Komisji nr 1: Earmarking (przeznaczanie 
środków) z dnia 28 lutego 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– uwzględniając notatkę informacyjną Komisji „Indicative structure for the national 

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25-78.
2 Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11-32.
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2009)0165.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0189.
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strategic reports 2009” (Wskazówki odnośnie do struktury krajowych sprawozdań 
strategicznych z 2009 r.) z dnia 18 maja 2009 r. (COCOF 09/0018/01),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie przygotowanego przez Komisję sprawozdania 
strategicznego z 2010 r. w sprawie wdrażania programów polityki spójności przyjętego 
przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 14 czerwca 2010 r.,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów pt. „Polityka Spójności: sprawozdanie 
strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013” z 1-2 grudnia 2010 
r. (CdR 159/2010),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania 
służące wzmocnieniu swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

B. mając na uwadze, że strategiczny wymiar polityki spójności gwarantującej zgodność z 
priorytetami Unii Europejskiej zapewniają i podkreślają: rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (dalej zwane: rozporządzenie ogólne), strategiczne wytyczne Wspólnoty dla 
spójności (dalej zwane: strategiczne wytyczne), narodowe strategiczne ramy odniesienia 
(NSFR) oraz programy operacyjne (PO),

C. mając na uwadze, że składanie sprawozdań strategicznych stanowi nowy element polityki 
spójności, wprowadzony w obecnym okresie programowania rozporządzeniem ogólnym, 
jako instrument oceny realizacji strategicznych wytycznych, i ma ono na celu 
wzmocnienie strategicznego charakteru i stymulowanie przejrzystości i 
odpowiedzialności polityki spójności,

D. mając na uwadze, że w ramach przeznaczania środków związanych ze strategią lizbońską 
wyróżniono podzbiór 86 przyjętych systemów priorytetów jako konkretnych priorytetów 
na mocy agendy lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, i mając na uwadze, że z 
myślą o celu Konwergencji regionów wyróżniono 47 priorytetowych obszarów 
tematycznych jako przyjętych priorytetów, zaś dla celów Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie wyróżniono tylko 33 priorytety,

E. mając na uwadze, że w odniesieniu o krajowych sprawozdań strategicznych za 2009 r. 
Komisja i państwa członkowskie zgodziły się wymienić danymi wyłącznie na temat 
priorytetowych zagadnień wg podziału na cele, przyjmując termin 30 września 2009 r. za 
dzień uzyskania danych,

F. mając na uwadze, że europejskie regiony nadal stoją w obliczu uderzających rozbieżności 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, będących częściowo naturalną 



PR\852412PL.doc 5/12 PE454.716v01-00

PL

konsekwencją ostatnich dwóch rozszerzeń, ale również bezpośrednich skutków 
globalnego finansowego i gospodarczego kryzysu, choć rozbieżności te skurczyły się w 
ciągu ostatniego dziesięciolecia dzięki czynnym wkładom polityki spójności,

G. mając na uwadze, że polityka spójności jest kluczowym elementem europejskiego planu 
naprawy gospodarczej, co świadczy o znaczeniu funduszy strukturalnych jako narzędzia 
impulsu gospodarczego, w szczególności dla małych przedsiębiorstw, zrównoważonego 
rozwoju i efektywności energetycznej, i mając na uwadze, że Komisja została poproszona 
w 2010 r. o przedstawienie sprawozdania na temat wdrażania środków przyjętych w 
ramach europejskiej reakcji na kryzys,

1. gratuluje państwom członkowskim ich wysiłków włożonych w przygotowanie swych 
pierwszych krajowych sprawozdań strategicznych, które okazały się wartościowym 
źródłem informacji o wdrożeniu;

2. zwraca uwagę, że przy dokonywaniu analizy porównawczej należy wziąć pod uwagę, że 
pięć państw członkowskich wyodrębniło swe dane w terminie mniej odległym, zaś jedno 
– w terminie wcześniejszym; uważa, że bardziej właściwe jest porównywanie postępu 
dokonanego przez poszczególne państwa członkowskie do unijnej średniej;

3. uważa, że przejrzystość w przyznawaniu funduszy zaszczepia poprawne wdrażanie i jest 
kluczowym warunkiem wstępnym osiągnięcia ogólnych celów polityki spójności i jako 
taka wymaga wzmocnienia; uważa, że wyznaczenie wytycznych wspólnotowych i nowy 
instrument, jakim jest wprowadzenie strategicznej sprawozdawczości, przyczyniają się 
do podniesienia odpowiedzialności za osiąganie celów polityki;

Wdrażanie

4. odnotowuje, że łączna wartość wybranych projektów wynosi 93,4 mld EUR, co stanowi 
27,1% dostępnych na ten okres środków UE, i że to średnie tempo odnosi się do trzech 
celów polityki spójności, jak również do przeznaczania środków na realizację celów 
strategii lizbońskiej i do postępu we wdrażaniu strategicznych wytycznych Wspólnoty; 
podkreśla jednakże, że postęp w realizacji różni się w dużym stopniu w zależności od 
państw i tematyki i w przypadku 9 państw członkowskich przy zestawionych tempach 
selekcji przekracza 40% , zaś dla 4 innych państw nie osiąga 20%; 

5. odnotowuje z zadowoleniem, że w sumie na projekty służące realizacji celów strategii 
lizbońskiej przeznaczono 63 mld EUR, zaś wybór projektów w ramach przeznaczania 
środków na realizację celów strategii lizbońskiej odbywa się w takim samym, lub 
nieznacznie szybszym tempie, co przy wyborze innych działań;

6. zauważa, że najwyższy wskaźnik postępu wśród tematycznych strategicznych 
wytycznych Wspólnoty odnotowuje Wymiar terytorialny (30%), Wspieranie wiedzy i 
innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego przekracza średni wskaźnik, zaś dwie 
pozostałe wytyczne nie osiągają poziomu 27,1%, a poza tym tempa selekcji przekraczają 
średni poziom w przypadku projektów służących realizacji strategii lizbońskiej zarówno 
dla celów Konwergencja, jak i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, zaś dla celu 
Europejska współpraca terytorialna osiąga zaledwie 20,5%; ubolewa, że z braku 
wskaźników wyników i rezultatów pochodzących z wszystkich państw członkowskich, 
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analiza wykonania polityki w formie zaprezentowanej w sprawozdaniu strategicznym 
okazała się zawierać poważne ograniczenia;

7. ubolewa nad opóźnieniami w wyborze projektów w obszarach strategicznych, jak sektor 
kolei, niektóre inwestycje w zakresie energetyki i środowiska naturalnego, gospodarka 
cyfrowa, integracja społeczna, rozwijanie instytucji i zdolności, i apeluje o dokonanie 
dogłębnej analizy przyczyn tych opóźnień; podkreśla z drugiej strony wysoki poziom 
absorpcji projektów środowiskowych w ramach programów Europejskiej współpracy 
terytorialnej i zwraca uwagę na wyraźną wartość dodaną współpracy w tym kontekście;

Wyzwania związane z realizacją

8. podkreśla, że brak istotnych warunków wstępnych, jak niedobór jasnych priorytetów 
krajowych dla niektórych obszarów interwencji czy też niewydolność instytucjonalna 
zdolności administracyjnych, szkodzą skutecznemu wyborowi i wdrażaniu projektów w 
niektórych obszarach;

9. przypomina z ubolewaniem, że znaczne opóźnienia w polityce wdrażania wynikają 
głównie z następujących czynników: późnego zawarcia negocjacji w sprawie 
wieloletnich ram finansowych i pakietu legislacyjnego tego obszaru polityki, co 
doprowadziło do zakończenia  z opóźnieniem strategii krajowych i programów 
operacyjnych, zmian w przepisach nt. kontroli finansowej, częściowego pokrywania się z 
zamknięciem okresu 2000-2006 oraz szczupłości publicznych zasobów dostępnych dla 
współfinansowania w państwach członkowskich;

10. ubolewa, że choć sprawozdanie strategiczne powinno podkreślać wkład programów 
współfinansowanych przez fundusze strukturalne w realizację celów polityki spójności, 
nie dostarcza on wszechstronnych danych na temat sytuacji w zakresie rozbieżności 
regionalnej do 2009 r.;

Reakcja na kryzys gospodarczy

11. z zadowoleniem przyjmuje publikację dokumentu roboczego służb Komisji pt. „Polityka 
spójności: reakcja na kryzys gospodarczy, przegląd realizacji środków polityki spójności 
przyjętych w celu wsparcia europejskiego planu naprawy gospodarczej”; podkreśla, że 
ocena ta opiera się w głównej mierze na informacjach udzielonych przez krajowe 
sprawozdania strategiczne;

12. odnotowuje, że obecne ramy polityki spójności udowodniły, że umożliwiają elastyczne i 
właściwe reagowanie na szybko pogarszające się warunki otoczenia społeczno-
gospodarczego; podkreśla, że państwa członkowskie doceniły, że środki kryzysowe 
można dopasować do ich szczególnych potrzeb;

13. odnotowuje trudności w dokonaniu pomiaru ogólnego oddziaływania poszczególnych 
środków związanych z polityką spójności w ramach europejskiego planu naprawy 
gospodarczej i ubolewa, że przegląd może udzielić jedynie ograniczonego oglądu 
konkretnych przykładów na poziomie krajowym; z radością przyjmuje jednak analizę 
dobrych praktyk i pierwszych wniosków zaprezentowanych w sprawozdaniu;
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Tworzenie synergii i unikanie sektorowego rozproszenia zasobów polityki regionalnej

14. podziela zdanie Komisji wyrażone w konkluzjach Rady w sprawie sprawozdania 
strategicznego z 2010 r. na temat rzeczywistej wartości dodanej wypracowanej przez 
jedno strategiczne podejście oraz wspólne przepisy wykonawcze dotyczące EFRR, EFS i 
Funduszu Spójności; podkreśla również potrzebę ujednolicania budżetów publicznych w 
epoce pokryzysowej i pogłębiania synergii i oddziaływania wszystkich dostępnych źródeł 
finansowania (UE, krajowego, instrumenty EBI) za pośrednictwem skutecznej 
koordynacji;

15. podkreśla szczególną wartość dodaną zwiększania synergii miedzy EFRR a EFS, gdyż 
doświadczenie wyraźnie pokazuje, że pomyślna realizacja programów finansowanych 
przez EFS ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji skuteczności finansowania działań 
gospodarczych z EFRR;

Monitorowanie i ocena

16. zauważa, że monitorowanie i ocena powinny stymulować pogłębianie wiedzy na temat 
polityki i, wraz z kontrolą finansową, powinny stanowić zachętę do poprawy jakości 
wykonania;

17. ubolewa, że tylko 19 państw członkowskich złożyło sprawozdania z podstawowych 
wskaźników i że w związku z tym na obecnym etapie niemożliwe jest uzyskanie jasnego 
panoramicznego obrazu oddziaływania tej polityki w regionach; gorąco zachęca państwa 
członkowskie do korzystania z podstawowych wskaźników w kolejnej rundzie składania 
sprawozdań strategicznych na przełomie 2012-2013 r.;

18. wzywa Komisję do poprawy konsekwencji i jakości monitorowania postępu dokonanego 
przez państwa członkowskie poprzez narzucenie obowiązku wykorzystania minimalnego 
zestawu podstawowych wskaźników w strategicznych sprawozdaniach krajowych w 
kolejnym okresie programowania, by ułatwić porównywanie, a także poprzez udzielenie 
bardziej szczegółowych wytycznych;

Najlepsze praktyki

19. uważa, że trzeba podkreślać i propagować dobre praktyki we wdrażaniu polityki, aby 
poprawić skuteczność i uniknąć powtarzania błędów z przeszłości;

20. zachęca do kierowania się dobrymi praktykami odnoszącymi się do krajowej 
sprawozdawczości, jak wykorzystanie podstawowych wskaźników, składanie 
sprawozdań z rezultatów i wyników, synergii między obszarami polityki na szczeblu 
krajowym z obszarami polityki na szczeblu UE, organizowania publicznych debat i 
zasięgania opinii zaangażowanych stron, przedstawiania sprawozdań do zaopiniowania 
przez parlamenty krajowe oraz publikowania sprawozdań na portalach rządowych, gdyż 
stosowanie tych praktyk poprawia jakość składania sprawozdań i podnosi 
odpowiedzialność zaangażowanych w nie stron w państwach członkowskich;

Wnioski i zalecenia
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21. wyraża głębokie przekonanie, że dobre zarządzanie na poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia jakości procesu 
podejmowania decyzji, strategicznego planowania oraz pomyślnego i skutecznego 
wdrażania polityki spójności; zachęca Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia 
wielopoziomowego zarządzania zgodnie z Traktatem i zasadą partnerstwa;

22. wierzy, że upraszczanie przepisów i procedur w UE i na poziomie krajowym powinno 
być kontynuowane bez piętrzenia trudności dla beneficjentów oraz powinno przyczyniać 
się do zwiększonej wydajności;  ubolewa, że z powodu zbędnej biurokracji, przesadnie 
uciążliwych przepisów i braku ujednoliconych procedur wiele funduszy pozostało 
niewykorzystanych;

23. zachęca państwa członkowskie podnoszenia zdolności i, w szczególności, do 
zapewniania współfinansowania projektów dzięki wkładom krajowym oraz wsparciu 
inżynierii finansowej, aby zwiększyć absorpcję funduszy i unikać dalszych opóźnień w 
inwestowaniu;

24. podkreśla, że sprawozdanie strategiczne w 2013 powinno być zorientowane na rezultaty i 
bardziej się skupiać na analizie jakości wydajności, wyników, wczesnej ocenie i 
skuteczności programów polityki spójności niż na przesadnym prezentowaniu danych 
statystycznych;

25. wzywa wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie do ułatwienia szybszej 
finalizacji kluczowych dokumentów, jak wieloletnich ram finansowych i przepisów, w 
czasie kolejnej rundy negocjacji celem przezwyciężenia trudności na starcie, jakie mogą 
wyniknąć na początku kolejnego okresu programowania;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Wstęp

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. 
Wraz z opublikowaniem komunikatu Komisji „Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 
2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013” Parlament Europejski może 
wreszcie przeprowadzić pierwszą prawdziwą analizę procesu realizacji programów 
operacyjnych.

Niniejsze sprawozdanie rozpatruje zatem, czy państwa członkowskie właściwie stosują 
prawodawstwo, a także sposób, w jaki państwa członkowskie zrozumiały strategiczne 
wytyczne Wspólnoty i jak się do nich stosowały podczas realizacji narodowych 
strategicznych ram odniesienia i programów operacyjnych.  

Sprawozdanie zostanie opracowane głównie na podstawie następujących dwóch 
dokumentów: Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału 
Obrachunkowego pt. Polityka Spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące 
realizacji programów na lata 2007-2013 (dalej zwane strategicznym sprawozdaniem z 
realizacji) oraz dołączonego do komunikatu dokumentu roboczego służb Komisji.

Ogólny kontekst 

Składanie sprawozdań strategicznych stanowi nowy element polityki spójności, wprowadzony 
w obecnym okresie programowania za pośrednictwem rozporządzenia ogólnego, i jest 
instrumentem oceny realizacji strategicznych wytycznych. Zgodnie z punktem 36 preambuły 
rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (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 opierają się na 
tych krajowych sprawozdaniach strategicznych.

Podstawowe oceny 

Realizacja programów

Należy przede wszystkim zauważyć, że Komisja i państwa członkowskie zgodziły się 
wymienić danymi odnoszącymi się do krajowych sprawozdań strategicznych w 2009 r. w 
docelowym terminie 30.09.2009 r. wyznaczonym na pobranie danych, choć niektóre 
państwa członkowskie pobrały dane w innych terminach. Przy dokonywaniu analiz 
porównawczych należy zatem wziąć pod uwagę kilkumiesięczne różnice, gdyż mogą one 
wpłynąć na rozmiar środków udzielonych poszczególnym sektorom.
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Łączna wartość wyselekcjonowanych projektów wynosi 93,4 mld EUR, co stanowi ponad 
27,1 % środków UE dostępnych na ten okres.  To średnie tempo odnosi się do trzech celów 
polityki spójności, jak również do przeznaczania środków na realizację celów strategii 
lizbońskiej oraz postępu w realizacji strategicznych wytycznych Wspólnoty. W sumie na 
projekty służące realizacji celów strategii lizbońskiej przeznaczono 63 mld EUR, zaś 
wybór projektów w ramach przeznaczania środków na realizację celów strategii lizbońskiej 
odbywał się w takim samym, lub nieznacznie szybszym tempie, co wybór innych działań.

Wyżej wymieniony średni postęp poczyniony przez państwa członkowskie można uznać za 
niezły, biorąc pod uwagę kontekst poważnego pogorszenie się sytuacji społeczno-
gospodarczej na przełomie 2008 i 2009 r. spowodowanego globalnym kryzysem, ale również 
reformę tego obszaru polityki z myślą o okresie 2007-2013, jako że oba te czynniki mocno 
oddziałują na realizację. 

Jednocześnie kryzys również uwydatnił znaczenie funduszy strukturalnych; w szczególności 
Europejski Fundusz Spójności okazał się bardzo użyteczny w radzeniu sobie z poważnymi 
wyzwaniami w wielu regionach. Dowody na to przedstawia ocena realizacji środków polityki 
spójności przyjętych w celu wsparcia europejskiego planu naprawy gospodarczej (dokument 
roboczy służb Komisji „Polityka Spójności: reakcja na kryzys gospodarczy), który opiera się 
w głównej mierze na informacjach udzielonych przez krajowe sprawozdania strategiczne.

Wciąż utrzymuje się oczywisty rozdźwięk między gorzej rozwiniętymi, a wysoce 
rozwiniętymi regionami UE pod wieloma względami, tak jak istnieje znacząca różnica w 
postępie między krajami oraz w zależności od problematyki, i w przypadku 9 państw 
członkowskich przy zestawionych tempach selekcji przekracza 40%, zaś dla 4 innych państw 
nie osiąga 20%. Wysiłki regionów słabiej rozwiniętych wymagają dalszego wspierania, by 
mogły one przezwyciężyć trudności społeczno-gospodarcze. 

Zdaniem sprawozdawcy w szczególności niektóre obszary strategiczne stoją wobec opóźnień 
w wyborze projektów. Obszary szczególnej troski, w których należałoby dokonać dogłębnej 
analizy przyczyn, to: sektor kolejowy, niektóre inwestycje w zakresie energetyki i środowiska 
naturalnego, gospodarka cyfrowa, integracja społeczna, rozwijanie instytucji i zdolności. 

Z tego względu wymagane są dodatkowe wysiłki, aby uniknąć kosztownych opóźnień, 
wzmocnić osiągnięcie wykonania i zapewnić wyższą dyscyplinę finansową. Z drugiej strony 
sprawozdawca podkreśla wyższą chłonność projektów w zakresie środowiska naturalnego w 
ramach programów Europejskiej współpracy terytorialnej, jest to bowiem pozytywny trend 
sugerujący wyraźną wartość dodaną współpracy transgranicznej, międzynarodowej i 
międzyregionalnej.  

Składanie sprawozdań strategicznych

Składanie sprawozdań strategicznych zapewnia terminowe dostarczanie dowodów 
wskazujących na postęp we wdrażaniu polityki we wszystkich 27 państwach UE, udzielając 
podstawy pod debatę na wysokim poziomie, wzajemną ocenę, pogłębianie wiedzy na temat 
polityki i zachętę do poprawy jakości wykonania. 
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Zaobserwowano jednak pewne poważne ograniczenia. Na przykład zaledwie 9 państw 
członkowskich dostarczyło dane na temat podstawowych wskaźników. Na tym etapie zatem 
niemożliwie jest uzyskanie jasnego panoramicznego obrazu oddziaływania tej polityki w 
regionach całej UE. Zdaniem sprawozdawcy państwa członkowskie powinny korzystać z 
podstawowych wskaźników w następnej rundzie składania sprawozdań strategicznych na 
przełomie 2012-2013, by ułatwić dokonywanie porównywań na poziomie UE. Poza tym aby 
poprawić spójność i jakość monitorowania postępu, państwa członkowskie powinny 
wzmocnić strategiczny charakter swych sprawozdań, Komisja zaś powinna dostarczyć 
szczegółowych wytycznych w celu poprawienia jakości składania sprawozdań strategicznych. 

Składanie sprawozdań ma na celu podniesienie odpowiedzialności wobec społeczeństwa w 
odniesieniu do osiągnięć polityki; z tego względu prezentacja wniosków wymaga większego 
nagłośnienia. Ponadto powinno się promować wymianę doświadczeń, by państwa 
członkowskie mogły korzystać z dobrych praktyk, które mogą przyczynić się do osiągania 
dobrych wyników. Sprawozdawca podkreśla następujące dobre praktyki, które przyczyniają 
się do podnoszenia jakości składania sprawozdań oraz wzmocnionego identyfikowania się z 
projektem zaangażowanych stron w państwach członkowskich: 

 korzystanie z podstawowych wskaźników, 
 sprawozdawczość dotycząca wyników i rezultatów, 
 składanie sprawozdań z synergii między obszarami polityki na poziomie krajowym i 

poziomie UE, 
 organizowanie publicznych debat oraz zasięgania opinii zaangażowanych stron, 
 składanie sprawozdań do zaopiniowania przez parlamenty krajowe i publikowanie 

sprawozdań na portalach rządowych, 

Spostrzeżenia i wnioski sprawozdawcy 

Polityka spójności nie przestaje dowodzić swego znaczenie, jako że znacząco przyczynia się 
do poprawy otoczenia społeczno-gospodarczego. Państwa członkowskie przyjęły nowe 
wymogi w pozytywny sposób i dokonują postępu w osiąganiu celów polityki spójności, co 
potwierdzają fakty i dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach rocznych, choć towarzyszy 
temu pewien nieodłączny stopień różnorodności na poziomie poszczególnych krajów i 
regionów. Polityka spójności tymczasem jest mechanizmem długoterminowym i większość 
wyników widoczna jest dopiero na późniejszym etapie programowania. Rzeczywiście, pełny 
obraz okresu programowania 2007-2013 będzie widoczny dopiero w 2015 r. – dwa lata po 
drugim sprawozdaniu strategicznym – ponieważ niektóre państwa otrzymały dwa lata 
począwszy od 2013 r. na pełne wykorzystanie przeznaczonych im środków.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że skuteczny wybór i wdrożenie projektów w niektórych 
obszarach napotkało na przeszkody ze strony wielu czynników, jak późne zakończenie 
negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych i pakietu legislacyjnego polityki, co 
wpłynęło na opóźnioną finalizację krajowych strategii i programów operacyjnych, zmiany w 
przepisach dotyczących kontroli finansowej, szczupłość publicznych środków dostępnych dla 
współfinansowania w państwach członkowskich, jak również brak jasnych priorytetów 
krajowych dla niektórych obszarów interwencji czy też instytucjonalna niewydolność 
zdolności administracyjnych. Czynniki te wymagają pilnej poprawy zarówno na poziomie 
UE, jak i państw członkowskich. Państwom członkowskim zaleca się również przyspieszenie 
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i ułatwienie wykorzystania funduszy strukturalnych w terenie, zwłaszcza by podjąć działania 
naprawcze w obszarze o niskim wykonaniu w celu uniknięcia spóźnionej realizacji 
zatwierdzonych rezultatów.  

Oczywiście kluczowymi warunkami wstępnymi osiągnięcia ogólnych celów polityki 
spójności są należyta dyscyplina finansowa i przejrzystość w asygnowaniu środków.  
Sprawozdania strategiczne jako nowy instrument mogą przyczynić się w tym sensie do 
podniesienia odpowiedzialności za osiąganie celów polityki. Innym ważnym zagadnieniem 
zapewniającym jakość procesu podejmowania decyzji, strategiczne planowanie, jak również
skuteczne i efektywne wdrażanie polityki spójności jest wydajność administracji publicznej. 
Dlatego powinno się wciąż wzmacniać dobre zarządzanie na poziomie europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym zgodnie z Traktatem i zasadą partnerstwa. Uproszczenie 
zarządzania polityką spójności i jej wdrożenie pozostają wysoce pożądane, gdyż z pewnością 
nie jest naszym celem, by z powodu zbędnej biurokracji, uciążliwych przepisów i procedur 
pozostały niewykorzystane fundusze.

W tym kontekście absorpcję funduszy można zwiększyć poprzez ukierunkowane rozwijanie 
zdolności oraz uruchamianie wszystkich stosownych zasobów krajowych, by uzyskać 
dostępne współfinansowanie z funduszy strukturalnych. Instrumenty inżynierii finansowej 
mogą również zapewnić konieczne wsparcie.

Wreszcie polityka spójności ma na celu ograniczanie rozbieżności między poziomami 
rozwoju regionów europejskich, ułatwia dążenie do modernizacji i zrównoważonego wzrostu 
i świadczy o europejskiej solidarności. Jako taka udowadnia, że ma podstawowe znaczenie 
dla postępu integracji europejskiej, przy jednoczesnym nawiązywaniu silnych synergii 
miedzy wszystkimi obszarami polityki europejskiej. Rzeczywistość pokazuje, że europejskie 
regiony wciąż stoją w obliczu uderzających rozbieżności gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych. Niektóre z nich są konsekwencją dwóch ostatnich rozszerzeń (sugestia: 
przystąpienia do UE historycznie i gospodarczo pokrzywdzonych krajów), inne zostały 
uwydatnione przez bezpośrednie skutki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. 

Zagadnienie kształtu przyszłej polityki spójności w okresie 2014-2020 zajmie centralne 
miejsce debaty politycznej w nadchodzących latach. Istnieje ryzyko, że niedociągnięcia 
strategii lizbońskiej mogłyby się powtórzyć przy wdrażaniu strategii Europa 2020. W 
kontekście zbliżających się negocjacji nad przyszłym okresem programowania sprawozdawca 
ponownie zwraca uwagę, że polityka spójności powinna kontynuować podejmowanie 
wyzwań wszystkich europejskich regionów i społeczeństw, zarówno pomagając uboższym w 
osiąganiu poziomów regionów bogatszych, jak również w osiąganiu inteligentnego, 
zrównoważonego i integrującego wzrostu. Sprawozdawca wyraża również głębokie 
przekonanie, że w kontekście utrzymujących się braków w równowadze terytorialnej oraz 
wciąż żywego wspomnienia kryzysu silna i dobrze finansowana polityka regionalna UE jest 
warunkiem sine qua non osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, zatem 
budżet przyznany polityce spójności w kolejnym okresie programowania zdecydowanie nie 
powinien zostać obniżony.  


