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I. Tematy i cele sprawozdania

Główne cele sprawozdania w sprawie wpływu i konsekwencji polityk strukturalnych to:

• wkład do debaty na temat czwartego sprawozdania w sprawie spójności, które 
Komisja przedstawi w dniach 24 i 25 maja 2007 r. w Lipsku;

• pokazanie wpływu polityki strukturalnej na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy, jak również jej kluczowej roli dla realizacji celów strategii lizbońskiej oraz 
wprowadzania strategicznych wytycznych do nowej polityki spójności;

• podkreślenie znaczenia tworzenia zintegrowanej polityki strukturalnej, spójnie 
łączącej działania w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
w innych dziedzinach polityki wspólnotowej;

• przyczynienie się do zdefiniowania działań, które zwiększyłyby dostrzegalność 
polityki spójności;

• sformułowanie zaleceń dotyczących realizacji nowej polityki spójności w celu 
zwiększenia jej oddziaływania w regionach europejskich.

Skutki polityki spójności w Unii Europejskiej (UE) można oceniać z czterech różnych 
perspektyw: jako skutki gospodarcze, społeczne, terytorialne oraz skutki związane ze 
sprawowaniem władzy.

I. Skutki gospodarcze
Celem sprawozdania jest wniesienie wkładu w optymalizację gospodarczych skutków 
funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013. Sprawozdanie obejmie
następujące kwestie:

1. Wkład funduszy strukturalnych w konwergencję gospodarczą poszczególnych 
regionów UE:

Konwergencja poziomu PKB poszczególnych regionów UE jest głównym celem 
polityki spójności. Niektóre regiony osiągnęły ten cel, jednak wiele innych ma jeszcze 
długą drogę do przebycia. Jednocześnie dochodzi do konwergencji na poziomie 
państw członkowskich oraz do powiększania się różnic między regionami, w tym w 
obrębie tego samego kraju. Pożądanym celem jest też osiągnięcie stabilnego i 
kontrolowanego regionalnego wzrostu gospodarczego, aby uniknąć nierównowagi 
gospodarczej.

2. Efekt dźwigni funduszy strukturalnych w przyciąganiu inwestycji:
Wkład finansowy funduszy strukturalnych ogranicza się do 4% PKB danego kraju, 
jednak środki te mają zwielokratniający wpływ na inwestycje. Współfinansowanie 
dynamizuje wydatki publiczne i przyciąga inwestycje prywatne. Tym samym na 
przykład inicjatywa JEREMIE pomoże MŚP łączyć różne źródła finansowania.

3. Zwiększenie konkurencyjności:
Fundusze strukturalne przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności regionów, 
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przede wszystkim dzięki środkom objętym celem 2 („rozwój gospodarczy 
i konkurencyjność”). Nowa polityka spójności opiera się na strategii lizbońskiej, 
stanowiącej wspólnotowe ramy podnoszenia konkurencyjności. Wykorzystuje ona 
głównie dwa instrumenty: strategiczne wytyczne Wspólnoty i przydzielanie funduszy 
na działania mieszczące się w ramach strategii lizbońskiej.

4. Wspieranie innowacyjności w regionach, umocnienie europejskiej przestrzeni 
badawczej i pobudzanie badań naukowych

Innowacyjność stanowi podstawę konkurencyjnej gospodarki. UE wspiera 
innowacyjność przy pomocy różnych instrumentów. Ramowy program 
innowacyjności i konkurencyjności, a także siódmy ramowy program badań 
naukowych mają właśnie wspierać innowacyjność. Ponadto Komisja Europejska 
wspiera innowacyjne sieci i inicjatywy, jak na przykład „ProInno Europe” czy 
„Innowacyjne Regiony Europy”. Należy poprawić zgodność instrumentów 
strukturalnych i wspomnianych narzędzi wspólnotowych w celu zwiększenia synergii.

II. Skutki społeczne
Sprawozdanie przyczyni się również do optymalizacji społecznych skutków funduszy 
strukturalnych na etapie wprowadzania nowego okresu programowania.

1. Wkład w realizację europejskiej strategii zatrudnienia
Europejska strategia zatrudnienia stawia sobie trzy główne cele: pełne zatrudnienie, 
jakość i wydajność pracy oraz spójność i integrację regionalną i społeczną. Europejski 
Fundusz Społeczny jest istotnym instrumentem, którego nie należy pomijać przy 
wprowadzaniu w życie tej strategii.

2. Wkład w tworzenie nowych miejsc pracy
Fundusze strukturalne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy. 
W regionach objętych celem 2 w latach 1995-2000 bezrobocie spadło średnio o 1% 
więcej niż w pozostałych częściach UE, chociaż tworzone miejsca pracy nie zawsze 
miały charakter trwały. Dlatego też trzeba również czuwać nad tym, by tworzone 
miejsca pracy odznaczały się jakością i stabilnością.

3. Walka z wykluczeniem społecznym
W niektórych grupach osób występuje wyższe ryzyko wykluczenia społecznego. 
Europejski Fundusz Społeczny wspierał działania mające na celu ułatwienie dostępu
do rynku pracy słabiej uprzywilejowanym grupom, osobom niepełnosprawnym, 
kobietom itd. W nowym okresie programowania cele te włączono horyzontalnie do 
wszystkich dziedzin polityki i do wszystkich działań.

III. Skutki terytorialne
Koncepcja spójności terytorialnej jest szczególnie widoczna w projekcie konstytucji. Choć 
tekst konstytucji nie został przyjęty, celem sprawozdania będzie sformułowanie zaleceń 
dotyczących sposobu większego włączenia aspektów terytorialnych do polityki spójności.

1. Zwiększenie możliwości dostępu w przypadku regionów o wysokim ryzyku 
wykluczenia
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Regiony o szczególnych trwałych cechach geograficznych, takie jak regiony 
ultraperyferyjne, wyspy, regiony górskie oraz obszary słabo zaludnione, napotykają 
trudności w dostępie do centrów gospodarczych i społecznych. Inne regiony także dotyka 
odosobnienie. Problemy z dostępem pogłębiają wyludnienie i starzenie się populacji oraz
stanowią zagrożenie dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

2. Wymiar miejski i tworzenie przestrzeni policentrycznej
Nierówności terytorialne związane z rozmieszczeniem stref miejskich pogłębiają problem 
zagęszczenia obszarów centralnych, co ma negatywny wpływ na jakość życia, jego koszty
oraz równość społeczną i środowisko naturalne w miastach. Komisja zaproponowała już 
kilka rozwiązań w komunikacie w sprawie roli miast i aglomeracji1. Jednak koncentracja 
działalności gospodarczej w kilku centrach rozpoczyna proces kumulacyjny o 
negatywnych skutkach. W stolicach nowych państw członkowskich obserwuje się bardzo 
wyraźny wzrost mimo malejącej liczby ludności.

3. Ustanowienie terytorialnej równowagi między obszarami miejskimi i wiejskimi
Trwałe utrzymywanie się znacznych nierówności między dużymi obszarami miejskimi a 
pozostałą częścią kraju w kategoriach rozwoju gospodarczego jest cechą 
charakterystyczną nowych państw członkowskich. Rozwój obszarów wiejskich powinien 
uwzględniać relacje między strefami miejskimi i wiejskimi.

4. Wspieranie równowagi demograficznej na różnych obszarach europejskich
Na obszarach dotkniętych trudnościami z dostępem lub odznaczających się gorszym 
rozwojem infrastruktury ma miejsce starzenie się populacji oraz spadek liczby 
mieszkańców. Ludność aktywna zawodowo skupia się w metropoliach. Dzięki tworzeniu 
infrastruktury na obszarach odosobnionych polityka spójności może pośrednio wpływać 
na rozwój demograficzny. Dla zatrzymania osób młodych na obszarach wiejskich 
podstawowe znaczenie ma stworzenie tam dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze usług.

5. Umocnienie gospodarczej i społecznej integracji Europy
Stworzenie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), poprawa dostępu do obszarów 
peryferyjnych, umacnianie europejskiej przestrzeni badawczej i wiele innych działań 
finansowanych z funduszy strukturalnych przyczynia się do wspierania integracji 
gospodarczej i społecznej w Europie. W stosunku do polityk krajowych wartość dodana 
europejskiej polityki regionalnej polega właśnie na umocnieniu integracji gospodarczej 
i społecznej.

6. Zachowanie dziedzictwa regionów
Różnorodność kulturowa stanowi, oprócz mieszaniny wpływów, niezwykłe bogactwo 
kontynentu europejskiego. Każdy europejski region posiada swe zwyczaje, architekturę, 
język i charakterystyczne cechy kulturowe. Działania podejmowane w ramach polityki 
regionalnej przyczyniają się do ich zachowania i do tego, by na całym obszarze UE można 
było mieszkać i pracować.

IV. Skutki związane ze sprawowaniem władzy
Sprawozdanie uwidoczni wpływ na sprawowanie władzy i przedstawi zalecenia w celu 

  
1 Komunikat Komisji z dnia 13 lipca 2006 r.: „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu 
do wzrostu i zatrudnienia w regionach”.
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osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów.

1. Wzmocnienie zdolności administracyjnych
Realizacja europejskiej polityki regionalnej wymaga stworzenia pewnych zdolności 
administracyjnych w zakresie zarządzania programami i projektami
długoterminowymi. W fazie przygotowania do przystąpienia do UE nowe państwa 
członkowskie włożyły wiele wysiłku we wzmocnienie swych zdolności 
administracyjnych. Proces tworzenia zdolności administracyjnych nie jest 
zakończony. Należy go kontynuować w fazie wdrażania nowej polityki regionalnej.

2. Stabilizacja dużych projektów infrastrukturalnych dzięki wieloletniemu 
programowaniu
Wieloletnie i strategiczne programowanie w dziedzinie rozwoju regionalnego w 
połączeniu z zasadą dodatkowości pozwoliło ustabilizować duże projekty publiczne. 
Wieloletnie zobowiązania poszczególnych partnerów zapewniają lepsze finansowanie 
projektów długoterminowych. Jednak nawet obecnie duże projekty infrastrukturalne 
nie są realizowane, ponieważ partnerzy nie dotrzymują zobowiązań finansowych.

3. Zasada współpracy jako czynnik demokratyzacji polityk publicznych
Zasada współpracy stosowana od fazy przygotowawczej do momentu wdrażania 
nadała działaniom publicznym bardziej demokratyczny wymiar. Bezpośrednia 
współpraca Komisji Europejskiej i właściwych organów państw członkowskich na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmująca również partnerów 
gospodarczych i społecznych, ma pozytywny wpływ na skuteczność polityki 
regionalnej. Tym samym przewidziane działania lepiej odpowiadają potrzebom 
regionu czy grup docelowych.

4. Wspieranie współpracy transgranicznej i transnarodowej (wymiana najlepszych 
praktyk)
Trzeci cel nowej polityki spójności, na który przeznaczono bardzo ograniczone zasoby 
finansowe, ma na celu pobudzenie współpracy terytorialnej. Współpraca 
transgraniczna zmierza do zbliżenia sąsiadujących ze sobą regionów rozdzielonych 
granicą państwa. W kategoriach rozwoju regionalnego wartość dodana wynikająca 
z prowadzenia tego rodzaju polityki spójności jest bardzo wysoka, ponieważ nie 
można jej zastąpić żadną polityką krajową.

5. Zwiększone wsparcie ze strony obywateli dzięki większej widoczności skutków 
polityki spójności
Według wielu badań polityka spójności jest polityką wspólnotową o najbardziej 
dostrzegalnych skutkach oraz o największym wpływem na regiony. Większość osób 
zamieszkujących regiony korzystające z funduszy strukturalnych doskonale zdaje 
sobie sprawę z pozytywnych efektów tej polityki. Znacznie przyczynia się więc ona 
do przybliżenia polityk wspólnotowych obywatelom europejskim, którzy z kolei w 
większym zakresie wspierają UE. Dla zwiększenia widoczności skutków działań 
prowadzonych w regionach i finansowanych z funduszy kluczowe znaczenie ma 
pokazanie sponsorów.

ZALECENIA:
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• utworzenie OŚRODKA MONITOROWANIA WPŁYWU POLITYKI
WSPÓLNOTOWEJ na spójność, w tym wymiana i rozpowszechnianie najlepszych 
praktyk w zakresie uwzględniania celu spójności na wszystkich etapach 
opracowywania i realizacji programów;

• podkreślenie możliwości polityki spójności w zakresie umacniania integracji 
gospodarczej i społecznej jako wartości dodanej polityki strukturalnej na szczeblu 
wspólnotowym;

• Komisja powinna dokonać analizy ukazującej te dziedziny publicznej polityki 
krajowej i wspólnotowej, które wspierają konwergencję, oraz sporządzić komunikat
na ten temat;

• w ramach średniookresowej oceny nowej polityki spójności w 2009 r. Komisja
powinna przeanalizować efekt dźwigni funduszy strukturalnych polegający na 
przyciąganiu inwestycji prywatnych, jak również wpływ nowych instrumentów 
realizacji, które wzmacniają konkurencyjność w ramach nowej polityki spójności;

• zobowiązanie Komisji do poszukiwania nowych sposobów łączenia instrumentów 
polityki strukturalnej z innymi narzędziami wspólnotowymi ukierunkowanymi na 
zwiększenie synergii w celu wspierania badań i innowacyjności;

• Komisja powinna zbadać, czy zaproponowane w sprawozdaniu „Aho”1 zobowiązanie 
dotyczące przeznaczania co najmniej 20% funduszy strukturalnych na wspieranie 
badań i rozwoju oraz innowacyjności jest wykonalne, a także rozważyć konieczność
określenia celów ilościowych w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacyjności;

• zwrócenie się do Komisji z wnioskiem o określenie ilościowych celów oddziaływania 
we wspólnotowych programach badań, rozwoju i innowacji, w szczególności w 
siódmym programie ramowym badań naukowych oraz w programie na rzecz 
konkurencyjności i innowacyjności;

• aby zwiększyć innowacyjność MŚP – biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa te 
często nawet nie dostrzegają konieczności wprowadzania innowacji – powołanie w 
połączeniu z programami europejskimi INICJATORA TECHNOLOGICZNEGO, który 
dynamizowałby i ułatwiał wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez 
dostęp do pomocy i programów europejskich; inicjator ten mógłby działać 
w połączeniu z projektami regionalnymi, parkami technologicznymi, klasterami, 
sieciami itp.;

• Komisja i państwa członkowskie powinny zwiększyć wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla wdrażania europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ) 
poprzez wzmocnienie ich wzajemnych powiązań;

• Komisja powinna pozyskać dokładniejsze informacje na temat jakości miejsc pracy 
tworzonych przy pomocy funduszy strukturalnych;

• w celu uniknięcia wykluczenia społecznego określonych grup Komisja i państwa
członkowskie powinny przywiązywać szczególną wagę do spełniania celów 
horyzontalnych włączanych do wszystkich dziedzin polityki i do wszystkich działań 

  
1 Sprawozdanie grupy niezależnych ekspertów w sprawie badań, rozwoju i innowacji, sporządzone po szczycie 
w Hampton Court (styczeń 2006 r.).
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(dostępność, problematyka płci itp.);

• wezwanie Komisji, państw członkowskich i regionów, w szczególności regionów 
objętych celem konwergencji, do finansowania w pierwszej kolejności środków 
wspierających tworzenie obszarów policentrycznych, aby uniknąć nierównowagi 
terytorialnej w aglomeracjach miejskich;

• zobowiązanie Komisji, państw członkowskich i regionów do przeanalizowania, które 
instrumenty są najlepiej przystosowane do osiągnięcia celu równowagi terytorialnej 
między obszarami miejskimi i wiejskimi, przy jednoczesnym wspieraniu wymiany 
najlepszych praktyk;

• zwrócenie się do Komisji, państw członkowskich i regionów o wspieranie 
i pobudzanie na obszarach wiejskich działalności gospodarczej związanej z rozwojem 
nowych technologii, które nie wymagają geograficznej bliskości dużych ośrodków 
miejskich;

• Komisja powinna zbadać możliwość nakładania większych kar za odstąpienie od 
rozpoczętych projektów współfinansowanych ze środków UE;

• podkreślenie w sprawozdaniu znaczenia współpracy transgranicznej
i transnarodowej w polityce spójności oraz wezwanie organów zarządzających do 
wspierania współpracy transnarodowej i międzyregionalnej poprzez tworzenie 
różnych sieci współpracy;

• Komisja powinna zbadać w ramach rozporządzenia wykonawczego środki mające na 
celu wyeksponowanie działań nie tylko w przypadku dużych projektów 
infrastrukturalnych, lecz także projektów na mniejszą skalę.
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