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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności
(2011/2312(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego tytuł 
XVIII,

– 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 Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19991,

– uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania Komisji w 
sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r.3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie aktualnej sytuacji i 
przyszłych synergii na rzecz większej skuteczności EFRR i innych funduszy 
strukturalnych4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej agendy 
miejskiej i jej przyszłości w polityce spójności6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. dotyczącą celu 3: Wyzwanie dla 
współpracy terytorialnej – przyszły program współpracy transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności 
i polityki regionalnej UE po 2013 r.8,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki spójności 

                                               
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, P7_TA(2011)0316.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0286.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0284.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0285.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0356.
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w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 maja 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 Unii2,

– uwzględniając badanie opublikowane przez Parlament Europejski zatytułowane 
„Cohesion policy after 2013: a critical assessment of the legislative proposals” („Polityka 
spójności po 2013 r.: krytyczna ocena wniosków ustawodawczych”),

– uwzględniając konkluzje polskiej prezydencji z dnia 24–25 listopada 2011 r. dotyczące 
wymiaru terytorialnego polityk UE i przyszłości polityki spójności3,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zatytułowany „Wnioski z 
piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
przyszłość polityki spójności” (COM(2010)0642),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2010 r. zatytułowany „Przegląd 
budżetu UE” (COM(2010)0700) oraz załączniki techniczne do tego komunikatu 
(SEC(2010)7000),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowany „Polityka 
regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii 
Europa 2020” (COM(2010)0553),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zatytułowany „Polityka 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0191.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0189.
3 Konkluzje polskiej prezydencji dotyczące wymiaru terytorialnego polityk UE i przyszłości polityki spójności 
„W kierunku zintegrowanej, terytorialnie zróżnicowanej i instytucjonalnie sprawnej odpowiedzi na wyzwania 
stojące przed UE”, 24–25 listopada 2011 r., Poznań.
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spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007–
2013” (COM(2010)0110),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając niezależne sprawozdanie „An Agenda for a Reformed Cohesion Policy – A 
place-based approach to meeting European Union challenges and expectations” („Agenda 
dla zreformowanej polityki spójności – ukierunkowane na konkretny obszar podejście 
służące sprostaniu wyzwaniom i oczekiwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska”) 
przygotowane w kwietniu 2009 r. przez Fabrizia Barkę na wniosek Danuty Hübner, 
komisarz ds. polityki regionalnej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0000/2012),

A. mając na uwadze, że celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy 
regionami UE poprzez wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
oraz mając na uwadze, że polityka ta jest skutecznym narzędziem promowania integracji 
europejskiej poprzez rozwój społeczny i gospodarczy;

B. mając na uwadze, że w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów (RWP) zostały 
określone wspólne zasady mające zastosowanie do wszystkich pięciu europejskich 
programów finansowania (EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW, EFMR), które są 
przeznaczone do realizacji polityki spójności, polityki dotyczącej obszarów wiejskich i 
polityki rybołówstwa;

C. mając na uwadze przewidziane we wspólnych ramach strategicznych mechanizmy 
większej koordynacji funduszy objętych zakresem RWP (EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW, EFMR) oraz lepsze powiązanie tych funduszy z innymi obszarami 
polityki UE;

D. mając na uwadze, że wymiar terytorialny jest przekrojowym aspektem polityki spójności i 
daje regionom europejskich możliwość wykorzystywania indywidualnego potencjału 
terytorialnego w realizacji działań zmierzających do osiągnięcia celów polityki spójności;

E. mając na uwadze, że spójność terytorialna została obecnie uznana w traktacie lizbońskim 
za podstawowy cel UE;

Najistotniejsza sprawa: wzmocnienie celu „współpraca terytorialna”

1. uznaje uproszczony wielopoziomowy system zarządzania za integralną część procesu 
decyzyjnego w ramach polityki spójności, przy współpracy, która jest niezbędna na 
każdym etapie na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, w zakresie 
planowania, rozwoju i wdrażania europejskich programów finansowania; wzywa Komisję 
do dopilnowania, by te aspekty znalazły odzwierciedlenie podczas wypracowywania 
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jasnych i dobrze zdefiniowanych umów partnerskich;

2. podkreśla, że budżet polityki spójności po 2013 r. musi być utrzymany na obecnym 
poziomie w celu zapewnienia kontynuacji wsparcia dla obszarów wymagających 
gospodarczej i społecznej regeneracji;

3. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące uznania podejścia opartego na 
rezultatach za kluczowy element RWP, ze szczególnym ukierunkowaniem na mierzalne 
efekty polityki spójności w celu zwiększenia trwałości inwestycji i zagwarantowania 
skuteczności programów finansowania;

4. popiera najważniejsze propozycje Komisji uwzględnione w treści całego RWP dotyczące 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; podkreśla w związku z tym, że zasady, kwestie 
kontroli i kwalifikowalności muszą być jasno określone od samego początku i że 
skuteczne uproszczenie procedur administracyjnych można osiągnąć poprzez 
zastosowanie zintegrowanego podejścia do udostępniania środków finansowych;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia elastyczności programów finansowania w oparciu o cele 
lokalne i regionalne oraz zaangażowania zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym 
na wszystkich etapach, tak aby europejskie programy finansowania odpowiadały 
potrzebom związanym z niwelowaniem dysproporcji społecznych i gospodarczych;

6. podkreśla, że elastyczne podejście powinno prowadzić do uruchamiania większej liczby 
projektów realizowanych w ramach poszczególnych funduszy objętych zakresem RWP i 
że ta większa elastyczność przyczyni się do uproszczenia realizacji projektów oraz do 
poprawy komplementarności i uwzględniania w większym stopniu bardziej 
przekrojowych aspektów finansowania z funduszy europejskich;

7. uznaje, że polityka spójności może wnieść cenny wkład w realizację celów strategii 
Europa 2020; zwraca jednak uwagę, że polityki spójności, która jest stałym i prawnie 
wiążącym celem UE, nie można stosować wyłącznie jako środka służącego do wdrażania 
strategii Europa 2020;

8. podkreśla, że w działaniach podejmowanych na rzecz realizacji celów strategii UE 2020 
także inne programy finansowania (np. Horyzont 2020) powinno się brać pod uwagę, być 
może równolegle z finansowaniem polityki spójności;

9. uznaje potrzebę zwrócenia większej uwagi na miasta i obszary miejskie jako siły 
stymulujące wzrost gospodarczy;

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast i obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji społecznej i gospodarczej miast w UE;

Większa integracja funduszy europejskich na lata 2014–2020

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycje w RWP, w których zachęca się do lepszej 
koordynacji i integracji programów finansowania w celu zapewnienia większego wpływu
środków finansowych i silniejszego zaznaczania terytorialnego wymiaru polityki 
spójności w ramach na lata 2014–2020;
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12. podkreśla, że lepsza harmonizacja polityki spójności z polityką w innych dziedzinach, 
przewidziana w RWP, stworzy regionom europejskim możliwości dalszego rozwoju 
gospodarczego poprzez wykorzystanie mocnych stron każdego z nich;

13. podaje jako przykład walijskie Biuro ds. Funduszy Europejskich (WEFO), które zamierza 
powiązać fundusze europejskie w Walii poprzez stworzenie jednego „portalu” 
zapewniającego dostęp do informacji na temat wszystkich funduszy objętych zakresem 
RWP; zwraca uwagę na możliwości „portalu” walijskiego Biura ds. Funduszy 
Europejskich pozwalające na dodanie wspólnej platformy z jedną aplikacją, poświęconej 
płatnościom, monitorowaniu i ocenie wszystkich funduszy objętych zakresem RWP; 
podkreśla, że takie podejście pozwoliłoby na łatwiejszą identyfikację potencjalnych 
synergii i powiązania strumieni finansowania, a tym samym na ujednolicenie i 
uproszczenie procesu ubiegania się o fundusze europejskie;

14. podkreśla, że biorąc pod uwagę cechy wspólne funduszy objętych zakresem RWP i 
innych programów finansowania (np. Horyzont 2020, LIFE+), można byłoby zwiększyć 
skuteczność finansowania z funduszy europejskich poprzez rozważenie możliwości 
powiązania tych funduszy miedzy sobą;

15. uznaje, że chociaż programy finansowania, takie jak Horyzont 2020, są przede wszystkim 
ukierunkowane na doskonałość, fundusze strukturalne funkcjonowały dotychczas 
skutecznie w sferze „budowania potencjału”, zapewniając środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorstw i organizacji, które następnie stały się partnerami w 7PR lub projektach 
programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP);

Mechanizmy integracji funduszy europejskich

16. z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące ram regulacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem szczebla subregionalnego, dla lokalnego i zintegrowanego rozwoju 
realizowanego poprzez „rozwój kierowany przez lokalną społeczność”, „wspólne plany 
działań” i „zintegrowane inwestycje terytorialne”;

17. podkreśla, że teraz, w ślad za wnioskami Komisji, należy wypracować jasne powiązania 
między tymi instrumentami wdrażania i zadbać o to, by wszystkie inwestycje 
odpowiadały lokalnym potrzebom i nie pokrywały się z innymi projektami;

18. wzywa do przyjęcia w pełni zintegrowanego podejścia do powiązanych instrumentów 
realizacji (rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych, wspólnych planów działań) i stworzenia partnerstwom lokalnym 
możliwości wyboru, w zależności od ich indywidualnych potrzeb, różnych kombinacji 
tych instrumentów, stosownie do przypadku, przy wykorzystaniu instrumentów, które 
pozwolą na realizację więcej niż jednego priorytetu tematycznego za pomocą 
finansowania z więcej niż jednego funduszu w tym samym czasie;

19. zwraca uwagę na przykład Holandii, gdzie uprawnienia władz regionalnych, między 
innymi w odniesieniu do części programów finansowania (np. EFRR), przekazano dużym 
organom samorządowym, które będą realizować działania na szczeblu lokalnym w celu 
zaspokajania potrzeb lokalnych; podkreśla, że powierzenie władzom samorządowym 
obowiązków związanych z zarządzaniem daje większe możliwości stworzenia najlepszej 
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kombinacji środków dostosowanych do potrzeb lokalnych; podkreśla, że przy już 
istniejących strukturach zarządzania na szczeblu lokalnym takie podejście może mieć 
korzystny wpływ na zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działań i rozwój 
kierowany przez lokalną społeczność;

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność

20. popiera wnioski Komisji dotyczące rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, 
uznając je za ważne przepisy RWP, które będą się koncentrować na tworzeniu synergii 
między wszystkimi funduszami objętymi zakresem RWP;

21. uważa ten instrument za doskonały sposób na stymulowanie oddolne uczestnictwa 
wszelkiego rodzaju podmiotów lokalnej społeczności działających na rzecz realizacji 
celów terytorialnych;

22. wzywa Komisję do ściślejszego sprecyzowania jej wniosków dotyczących rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność na etapie wdrażania tego instrumentu, poprzez 
przygotowanie aktów delegowanych i wykonawczych, w celu umożliwienia potencjalnym 
uczestnikom pełnego określenia prawdopodobnego celu, zakresu i rezultatów tego 
instrumentu;

23. uznaje postępy poczynione od 2007 r. przez lokalne grupy rybackie pracujące wraz z 
lokalnymi grupami działania LEADER za przykład tego, w jaki sposób w przyszłości w 
ramach instrumentu dotyczącego rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność można 
na szczeblu lokalnym łączyć fundusze objęte zakresem RWP; zwraca uwagę na przykład 
11 partnerstw lokalnych w Danii, które korzystają zarówno z EFRROW (LEADER), jak i 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego (oś 4) w celu finansowania projektów za pomocą 
tego samego systemu wdrażania i administracji;

24 podkreśla potrzebę zapoznania się z przykładami zintegrowanego wykorzystywania 
środków EFRROW i EFR poprzez stosowanie podejścia opartego na rozwoju 
kierowanym przez lokalną społeczność w przyszłym okresie programowania jako sposobu 
na tworzenie synergii między wszystkimi funduszami objętymi zakresem RWP;

Wspólne plany działań

25. popiera proponowane w RWP wprowadzenie wspólnych planów działań w celu 
stworzenia grupom projektowym możliwości otrzymywania środków na finansowanie w 
ramach więcej niż jednego programu operacyjnego;

26. uznaje wspólne plany działań za pozytywny krok w kierunku zarządzania opartego na 
rezultatach, zgodnie z jednym z nadrzędnych celów polityki spójności po 2013 r.;

27. podkreśla duże znaczenie zapewnienia opracowania tych instrumentów równolegle, żeby 
rozwój kierowany przez lokalną społeczność był czymś więcej niż tylko narzędziem 
strategicznym służącym do realizacji programów, zależnym od wspólnych planów działań 
lub ZIT;

28. wzywa do ścisłego sprecyzowania zakresu i sposobu powiązania wspólnych planów 
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działań oraz określenia, czy będą one wykorzystywane do wdrażania całych programów 
czy tylko ich części;

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

29. z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
(ZIT), które mogłyby zapewnić miastom możliwości zaspokojenia ich szczególnych 
potrzeb poprzez korzystanie ze środków z więcej niż jednej osi priorytetowej w celu 
realizacji programów operacyjnych w sposób zintegrowany;

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i możliwości tego 
instrumentu, który – jeśli będzie odpowiadał lokalnym potrzebom – mógłby być 
stosowany w obszarach pozamiejskich;

31. zwraca uwagę na przykład, którym jest proponowany model ZIT z Wielkiego 
Manchesteru, polegający na łączeniu finansowania z możliwie największej liczby 
odpowiednich źródeł w celu osiągnięcia większych korzyści z inwestycji; zwraca uwagę 
na to, że proces opracowywania tego modelu jest w toku, a model ten można byłoby 
wykorzystać do wspierania strategii i osiągnąć wiele korzyści gospodarczych i 
społecznych w regionie miasta; podkreśla, że proponowany instrument, polegający na 
zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, łączyłby priorytety EFRR z działaniami EFS 
i że przy większym zorientowaniu EFRR na MŚP i innowacje istnieją możliwości 
wspierania w przyszłości ZIT z funduszy projektów programu Horyzont 2020;

Instrumenty finansowe

32. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące większego wykorzystania i 
rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych poprzez tworzenie prostszych i bardziej 
przejrzystych zasad w celu zwiększenia skuteczności wszystkich pięciu funduszy objętych 
zakresem RWP;

33. zwraca uwagę na potencjał instrumentów finansowych w zakresie udostępniania 
alternatywnych źródeł finansowania dla szerokiego kręgu podmiotów w uzupełnieniu 
tradycyjnych metod finansowania;

34. podkreśla, że instrumenty finansowe, jako mechanizmy umożliwiające współpracę 
pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami sektora publicznego i instytucjami 
zajmującymi się kształceniem, powinny być również wspierane jako środki 
przyczyniające się do rozwoju zintegrowanego podejścia do finansowania.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie z inicjatywy własnej koncentruje się na analizie efektywnych i 
skutecznych mechanizmów tworzenia synergii pomiędzy europejskimi programami 
finansowania objętymi zakresem wspólnych ram strategicznych opracowanych przez 
Komisję; realizacja programów finansowania w sposób zintegrowany przyczyni się do 
poprawy efektywności funduszy europejskich na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Dokument ten zawiera przykłady mechanizmów już wprowadzonych lub rozważanych do 
wdrożenia w regionach europejskich. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dalszą 
dyskusję i dodatkowe przykłady integracji europejskich programów finansowania, w 
szczególności analizę możliwości łączenia kilku odrębnych programów finansowania w celu 
utworzenia jednego funduszu.

Pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności na lata 2014–2020, przedstawiony przez 
Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r., zawiera wspólne przepisy dotyczące 
wszystkich pięciu funduszy objętych zakresem RWP (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego).

Mandat Parlamentu Europejskiego do negocjacji w sprawie przepisów już obowiązuje, a 
priorytetowe znaczenie nadaje się większemu zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych 
oraz większej elastyczności regionów w ustalaniu priorytetów według własnych potrzeb 
terytorialnych. W stanowisku Parlamentu podkreśla się również konieczność zwrócenia 
większej uwagi na stymulowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, a instrumenty 
finansowe uznaje się za ważny mechanizm realizacji tych celów.

Po dodaniu w art. 174 Traktatu spójności terytorialnej jako jeszcze jednego celu, oprócz 
spójności gospodarczej i społecznej, do mobilizowania potencjału rozwoju lokalnego i 
regionalnego coraz bardziej potrzebne jest podejście oddolne. Sprawozdawca uważa, że aby 
je wyzwolić, niezbędne są wspólne zasady i ścisła koordynacja wszystkich funduszy objętych 
zakresem RWP. Ponadto wdrażanie strategii na poziomie lokalnym powinno należeć do 
obowiązków podmiotów i organów lokalnych, a celem dla nich powinno być zapewnienie 
zaspokojenia potrzeb gospodarczych i społecznych na szczeblu najbliższym obywatelowi.

Najistotniejsza sprawa: wzmocnienie celu „współpraca terytorialna”

W obecnej sytuacji gospodarczej jest oczywiste, że finansowanie polityki spójności staje się 
coraz ważniejsze dla regionów Europy i rośnie potrzeba zapewnienia wydatkowania środków 
finansowych w sposób skuteczniejszy, tak aby obywatele mogli w pełni korzystać z funduszy 
europejskich. Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych na każdym etapie planowania, 
rozwoju i realizacji europejskich programów finansowania ma zasadnicze znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb lokalnych.

Wymiar terytorialny, jako przekrojowy aspekt polityki spójności, daje regionom europejskim 
możliwość wykorzystania indywidualnego potencjału terytorialnego w ich działaniach na 
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rzecz realizacji celów polityki spójności. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje dotyczące uproszczenia i zastosowania podejścia bardziej zorientowanego na 
rezultaty w polityce spójności na lata 2014–2020. Podejście zorientowane na rezultaty może 
wnieść cenny wkład do skutecznej i efektywnej polityki spójności, a na działaniach 
zmierzających do uproszczenia procesu uruchamiania i wdrażania programów skorzystają 
władze i beneficjenci.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje większe ukierunkowanie na władze lokalne i 
regionalne, w szczególności pod względem zawierania umów partnerskich zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów. W umowie partnerskiej powinno się określać 
zasady zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego poprzez uwzględnianie środków, 
takich jak zapewnienie krajowych i regionalnych mechanizmów służących do wspierania 
koordynacji funduszy objętych zakresem RWP i innych europejskich i krajowych 
instrumentów finansowych.

Większa integracja funduszy europejskich na lata 2014–2020

O większą integrację strumieni finansowania na lata 2014–2020 apelowała większość 
instytucji europejskich (Rada Europejska, Parlament Europejski, Komitet Regionów), a także 
władze regionalne oraz lokalne i regionalne zainteresowane strony w całej UE.

Sprawozdawca uważa, że zapewnienie państwom członkowskim, władzom lokalnym i 
regionalnym możliwości korzystania z więcej niż jednego europejskiego programu 
finansowania w celu wspierania projektów przyczyni się do zwiększenia efektywności 
funduszy europejskich, większych uproszczeń i zapewnienia potencjalnym beneficjentom 
łatwiejszego dostępu do finansowania.

W celu rozszerzenia lokalnego wymiaru polityki spójności do RWP wprowadzono kilka 
nowych instrumentów, które mają służyć większemu ukierunkowaniu strategicznych celów 
współpracy terytorialnej i pomóc we wprowadzeniu bardziej skoordynowanego podejścia na 
wszystkich szczeblach sprawowania rządów.

Niemniej jednak, chociaż w propozycjach przedstawione zostały w zarysie instrumenty, które 
miałyby być ewentualnie włączone do europejskiego finansowania, do ich wdrożenia 
konieczne jest ich dalsze sprecyzowanie. Co więcej, możliwe sposoby wykorzystywania tych 
instrumentów są wciąż niejasne i potrzebne jest ich dalsze uściślenie przez Komisję 
Europejską.

Sprawozdawca podał przykłady zastosowania podobnych podejść do proponowanych 
instrumentów (rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, ZIT) przez władze 
regionalne i lokalne w poprzednim okresie finansowania. Przykłady takie mogą podsunąć 
innym organom regionalnym i lokalnym potencjalne koncepcje wykorzystania rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność i ZIT.

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność jako opcja w przypadku EFRR i EFS i jako 
obowiązkowy element EFRROW i EFMR ma jako instrument zakres niezbędny do realizacji 
oddolnych inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju. Podejście oparte na rozwoju kierowanym 
przez lokalną społeczność może być stosowane, aby sprostać wszelkiego rodzaju wyzwaniom 
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terytorialnym (miejskim, wiejskim, transgranicznym itd.), i finansowane przez kilka 
instrumentów UE. Oczywiste jest jednak, że aby podejście to było skutecznym narzędziem, 
jego reguły muszą być odpowiednio określone we WRS i kodeksie postępowania. W 
programach operacyjnych musi być również określony jego szczególny wkład w łączenie 
funduszy, poprzez wskazanie obszarów, w których podejście to mogłoby być wdrożone.

Przykład podany przez władze Wielkiego Manchesteru przedstawia potencjalny model ZIT, 
który ma się stać dźwignią dla finansowania z szerszych programów UE. Sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy polegające na tworzeniu modeli takich jak ten, które są 
ilustracją ewentualnego zakresu nowych instrumentów na okres finansowania 2014–2020.

W tym dokumencie sprawozdawca podaje także przykład mechanizmu, który jest 
przygotowany do wdrożenia w Walii, gdzie instytucją zarządzającą i certyfikującą dla 
wszystkich funduszy strukturalnych jest walijskie Biuro ds. Funduszy Europejskich (WEFO). 
Rząd Zjednoczonego Królestwa przekazuje uprawnienia w zakresie rozwoju, wdrażania i 
monitorowania funduszy strukturalnych i Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
Walii rządowi walijskiemu. W Walii wszystkie fundusze europejskie należą do tego samego 
portfela ministerialnego, który pomaga w potencjalnej integracji dalszych europejskich źródeł 
finansowania. „Portal” zaproponowany przez WEFO będzie scentralizowanym systemem 
dostępnym dla wszystkich obywateli, organizacji prywatnych i organizacji trzeciego sektora, 
zawierającym informacje o możliwościach finansowania z funduszy europejskich.

Wykorzystywanie funduszy strukturalnych do celów związanych z budowaniem potencjału 
jako dźwigni dla inwestycji w badania i innowacje (np. program ramowy na rzecz badań 
naukowych i innowacji, wcześniej 7PR, a teraz Horyzont 2020) już ma miejsce. Dowodzi to, 
że już istnieje efekt synergii między funduszami objętymi zakresem RWP a innymi 
programami finansowania, i tę synergię trzeba w pełni wykorzystać w pracach zmierzających 
do realizacji komplementarnych celów tematycznych. Na przykład fundusze objęte zakresem 
RWP i program Horyzont 2020 mogą być wykorzystywane na potrzeby projektów mających 
na celu „wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji”. Cel koncentrujący się 
na zwiększeniu wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych jest 
przykładem ewentualnej koordynacji EFS z programem „Erasmus dla wszystkich” w celu 
zapewnienia finansowania. W projektach ukierunkowanych na cele tematyczne 5, 6 lub 7, 
dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zmiany klimatu i środowiska, można natomiast 
wykorzystać fundusze objęte zakresem RWP obok środków programu LIFE+ lub programu 
NER300.

Wreszcie, sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dalsze negocjacje w sprawie pakietu 
legislacyjnego Komisji i dyskusje z Komisją, regionalnymi praktykami i beneficjentami na 
temat możliwych mechanizmów harmonizacji europejskiego finansowania. Sprawozdawca 
ma nadzieję, że instrumenty zaproponowane przez Komisję Europejską w celu zwiększenia 
synergii między funduszami zostaną ostatecznie poparte konkretnymi mechanizmami 
wdrażania na poziomie regionalnym i lokalnym.


