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Celem polityki spójności UE jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej między 
regionami Unii. Regionom zacofanym pod względem rozwoju, podlegającym restrukturyzacji 
lub doświadczającym szczególnych problemów geograficznych, gospodarczych lub 
społecznych należy zapewnić większą zdolność radzenia sobie z trudnościami. Pomyślny 
rozwój stał się udziałem wielu wcześniej ubogich regionów w Unii. Z pomocą funduszy 
strukturalnych wszystkie cztery kraje zwane wcześniej krajami spójności – Irlandia, Grecja, 
Portugalia i Hiszpania – odnotowały nadzwyczajny wzrost. Pozytywny wpływ polityki 
spójności UE jest godny uwagi.

Jednakże różnice regionalne są znacznie wyraźniejsze w UE-25 niż w UE-15, co powoduje 
konieczność podjęcia poważnych działań mających na celu zmniejszenie tej luki. Zważywszy 
na istotne postępy gospodarcze osiągnięte dotychczas w państwach członkowskich, które 
przystąpiły w 2004 r., a jednocześnie uwzględniając ich niekorzystną sytuację początkową, 
trudności występują często ze względu na braki administracyjne. Wzrost gospodarczy 
wykazuje tendencję do koncentracji wokół niektórych obszarów. Dowody takiej koncentracji 
są szczególnie widoczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie szybko rozwijają się 
regiony miast stołecznych. Wzrost w obszarach miejskich przy coraz większej 
konkurencyjności może pod wieloma względami służyć jako katalizator rozwoju 
w okolicznych społecznościach wiejskich. Nie możemy jednak ignorować faktu, że niektóre 
regiony nadal wykazują brak wzrostu. Ostatnie dane opublikowane przez Eurostat pokazują, 
że istnieje szeroka luka między najbogatszymi a najuboższymi regionami UE, przy czym 
najuboższe regiony znajdują się głównie w państwach członkowskich w Europie Środkowo-
Wschodniej, które w ostatnim czasie przystąpiły do UE.

Regionalny PKB na mieszkańca w UE-25 w 2003 r.
(wg standardu siły nabywczej, UE-25=100)

Dziesięć regionów o najwyższym PKB Dziesięć regionów o najniższym PKB

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Niniejszy projekt sprawozdania z inicjatywy własnej ma na celu zaznaczenie pewnych zasad 
działania, które państwa członkowskie i UE mogłyby zastosować, aby zwiększyć skuteczność 
polityki spójności UE. Nacisk został położony na znaczenie usunięcia luki między regionami. 
Fundusze są dostępne i konieczna jest ich efektywna absorpcja.

Podniesienie poziomu wzrostu najuboższych regionów jest koniecznym warunkiem przy 
wspieraniu długotrwałego utrzymania wysokiej stopy życiowej w Unii. Konwergencja 
regionów UE ma zasadnicze znaczenie, jeżeli w najbliższej przyszłości Unia ma być 
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konkurencyjna i silna w skali globalnej. Istnieje ryzyko osłabienia polityk poprzez odkładanie
coraz większych kosztów na przyszłość, jeżeli regiony doświadczające trudności nie będą
dorównywać pozostałym regionom.

● W polityce spójności UE konieczne jest zrozumienie szczególnych potrzeb 
najbardziej zacofanych regionów oraz znalezienie odpowiednich mechanizmów 
pobudzających rozwój.

Kwestią zasadniczą jest ustalenie, jakie są główne potrzeby danego regionu, oraz 
skoncentrowanie środków na odpowiednim poziomie. W przypadku krajów objętych 
Funduszem Spójności konieczne jest stworzenie „podstawy” dla innych inwestycji. 
Konkurencyjność i cel spójności nie stoją we wzajemnej sprzeczności, istotne jest jednak 
zrozumienie, w których przypadkach efekt dźwigni podwyższa wzrost. Aby osiągnąć pewien 
poziom konkurencyjności, ubogie regiony muszą posiadać rozwiniętą podstawową 
infrastrukturę, na przykład zasoby ludzkie i MŚP. Istnieje potrzeba ciągłych inwestycji 
w podstawowe obszary polityki.

● Występowanie trudności w absorpcji funduszy przez regiony jest istotnym 
problemem. Władzom często brakuje umiejętności lub zasobów, aby radzić sobie ze 
skomplikowanymi wymogami polityki spójności, w związku z czym są one niezdolne 
do występowania o środki, do których co do zasady mają prawo.

Wydaje się to pilnym problemem zwłaszcza dla nowych państw członkowskich i krajów 
przystępujących.

Realna stopa wzrostu PKB
Stopa wzrostu PKB – zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku
(Dla lat 2006, 2007 i 2008 podano prognozy)

   1997   -98  -99    -00     -01  -02     -03   -04    -05    -06   -07   -08
Bułgaria -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumunia -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU-25 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,3 1,7 2,8 2,4 2,4
EU-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2 2,3

Jak przedstawiono w tabeli, potencjał wzrostu jest znaczny w dwóch krajach przystępujących 
do UE w 2007 r. – Bułgarii i Rumunii. Pełne wykorzystanie tego potencjału wymaga 
funkcjonowania administracji i instytucji. Można poczynić kilka ogólnych obserwacji w 
kwestii pomocy przedakcesyjnej, a przede wszystkim należy położyć nacisk na potrzebę 
zdolności instytucjonalnych jako koniecznego warunku pomyślnej realizacji programów 
i projektów wraz z rozwojem zasobów ludzkich. Wspólnym doświadczeniem jest fakt, że 
różne programy wykazały znaczną liczbę niedociągnięć instytucjonalnych, administracyjnych
oraz w zakresie zarządzania po stronie odbiorcy pomocy i możliwe, że niedociągnięć tych nie 
usunięto jeszcze całkowicie. Jeżeli jednak środki mają zostać prawidłowo wchłonięte 
i zrealizowane, w najbliższej przyszłości konieczne będzie rozwiązanie tych problemów.

Koordynacja musi dobrze funkcjonować na wszystkich poziomach – politycznym, 
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technicznym i administracyjnym – aby możliwe było właściwe zarządzanie środkami. Jest to 
pilny problem w państwach członkowskich, które przystąpiły ostatnio, i konieczne jest 
podjęcie znacznie większych działań. Kwestią zasadniczą są dyskusje w celu zapewnienia 
spójności między UE, państwami członkowskimi, regionami oraz obszarami, a w ramach tego 
konstruktywnego dialogu nie można pominąć żadnej sfery zarządzania. Polityka spójności nie 
wiąże się jedynie ze środkami finansowymi, lecz dotyczy również partnerstwa. Do 
zwiększenia efektu dźwigni nie wystarczy działanie i współpraca na jednym poziomie, 
szczególnie potrzebne są partnerstwa i właściwy przepływ informacji.

• Należy ustalić ramy umożliwiające wzajemne relacje w praktyce oraz stworzyć 
system wymiany doświadczeń. Działanie to może również umożliwić ustalenie 
norm i kultury, które są istotne dla zwiększenia zdolności administracyjnych 
w zakresie wprowadzania w życie przepisów.

Kwestią zasadniczą jest większe wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu 
ujęcia środków w budżecie i udostępnienia kapitału. Konieczne jest ustalenie zasad 
wprowadzania w życie partnerstw publiczno-prywatnych i zmniejszenie przeszkód. 
W nowych państwach członkowskich brakuje dobrych praktyk. Inicjatywy Jaspers, Jeremie 
i Jessica stanowią doskonałe narzędzia pomocy MŚP na poziomie regionalnym, należy 
jednak podjąć znacznie większe wysiłki, aby rozpowszechnić informacje oraz zwiększyć ich 
wykorzystanie i skuteczność w najuboższych regionach. W Polsce na przykład niewiele osób 
słyszało o tych instrumentach.

• Należy podkreślić potrzebę dodatkowego wysiłku w celu określenia, w jakim 
stopniu nowe państwa członkowskie zostały poinformowane o inicjatywach 
Jaspers, Jeremie i Jessica. 

• Należy ponadto podkreślić znaczenie dodatkowych elementów. 
Zaangażowanie kapitału prywatnego jest kluczowym aspektem, który 
pobudzać dodatkowe inwestycje. Środki w ramach wsparcia finansowego 
należy wydawać w sposób przejrzysty, aby zapewnić, że dzięki nim osiągane 
są wyznaczone cele.

Partnerstwo jest ściśle związane z innowacjami, które ponadto są kluczowym elementem 
rozwoju gospodarczego. Polityka spójności UE jest w rzeczywistości ukierunkowana na 
zwiększenie zdolności innowacyjnych UE, a zatem istotne jest, aby w dążeniu do tego celu
nie pomijano najuboższych regionów.

• Duch przedsiębiorczości powinien być żywy, co wymaga zaangażowania
wszystkich osób. Można go szczególnie propagować wśród kobiet i osób 
młodych. Istotnym czynnikiem we wspieraniu innowacji jest również poprawa 
jakości przepisów w krajach UE, ponieważ przepisy mogą wywierać skutek 
w postaci blokowania procesów innowacji w istotnych sektorach gospodarki. 
Pod tym względem bardziej wrażliwe są prawdopodobnie regiony najuboższe.



DT\643161PL.doc 5/6 PE 382.390v01-00

PL

Przykłady pokazują brak zdolności wykorzystania środków w nowych państwach 
członkowskich. Konieczna jest poprawa jakości administracji, aby regiony otrzymujące 
środki były w stanie wchłonąć i wykorzystać pomoc. Istotna jest pomoc techniczna, 
zwłaszcza w przygotowaniu realizacji nowych projektów. Potrzebna jest wysoka jakość, 
w wymiarze zewnętrznym w postaci wiedzy specjalistycznej, lecz również w wymiarze
wewnętrznym, który obejmuje wiedzę o tym, czego należy poszukiwać, umiejętność 
zrozumienia, co jest potrzebne, a także wprowadzenie kontroli jakości. Realizowane projekty 
muszą być trwałe, a aspekty, na których opiera się trwałość, powinny zostać poddane kontroli, 
natomiast informacje powinny być przekazywane władzom w ramach wymiany poglądów i za 
pośrednictwem ekspertów.

• Trwałość podjętych już działań jest istotnym czynnikiem i potrzebne są 
dodatkowe jej wskaźniki. Istnieje zatem potrzeba aktualnych ocen trwałości 
już zrealizowanego projektu.

• Można przeznaczyć specjalną kwotę środków na przygotowanie, 
monitorowanie, ocenę i ekspertów. Takie środki pomocowe – pod warunkiem, 
że zostaną właściwie spożytkowane – mogą mieć znaczny wpływ zwłaszcza
w krajach o bardziej złożonym systemie administracyjnym.

Istotne jest, aby środki szybko docierały do regionów kwalifikujących się do ich 
otrzymania. Czasami upływa zbyt dużo czasu, zanim środki dotrą do beneficjentów, a ich 
właściwa dystrybucja stanowi wyzwanie dla wszystkich stron.

Trudno jest uniknąć złożoności wykorzystania funduszy strukturalnych, przede wszystkim 
odkąd istnieją trzy różne poziomy właściwych uregulowań: przepisy wspólnotowe, ramy 
krajowe oraz praktyki na poziomie regionalnym. Na wszystkich trzech poziomach 
wyzwaniem jest zatem uproszczenie w celu uniknięcia kolejnych interpretacji i ułatwienia 
wykonania programów.

Synergia między politykami, zarówno europejskimi, jak i krajowymi, zapobiega 
zakłóceniom. Polityki powinny się uzupełniać, a nie być ze sobą sprzeczne. Terytorialna 
koncentracja korzyści innych polityk europejskich w podstawowych krajach i regionach może 
na przykład osłabić wpływ polityk rozwoju. Rozwój polega w dużej mierze na zabezpieczeniu
wymiaru społecznego oraz środowiskowego i należy promować koncentrację na takich 
aspektach.

• Wpływ ewentualnych zakłóceń występujących pomiędzy politykami powinien 
zostać uwzględniony i poddany analizie podczas śródokresowego przeglądu 
budżetu Wspólnoty w 2009 r. oraz w 4. sprawozdaniu w sprawie spójności 
gospodarczej i społecznej.

Konieczne jest zmobilizowanie wszystkich zainteresowanych stron. Włączenie i pełne 
uczestnictwo wszystkich osób jest potrzebne do wzmocnienia spójności. Szczególnie 
niepokojące jest długotrwałe bezrobocie w niektórych grupach społecznych, ponieważ 
w zasadzie nie poddają się one wpływowi ogólnej poprawy w gospodarce.
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Integracja osób niepełnosprawnych jest koniecznym warunkiem osiągnięcia odpowiedniej 
stopy życiowej w Unii. Ponadto spójności w UE sprzyja równość mężczyzn i kobiet i należy 
wspierać udział kobiet w rynku pracy. Nadal utrzymują się różnice w poziomie płac 
mężczyzn i kobiet, co utrudnia rozwój gospodarki. Wyczulenie na różnice w sytuacji kobiet 
i mężczyzn zwiększy skuteczność wdrażania polityki spójności, pracownicy na wszystkich 
szczeblach powinni być tego świadomi i w tym zakresie należy podjąć więcej działań.

• Należy bardziej rozwinąć wiedzę o sposobach stosowania podejścia opartego 
na równości mężczyzn i kobiet przy realizacji i ocenie programów i projektów, 
z lepszym wykorzystaniem dotychczasowych badań i analiz. Przełożenie 
przedstawionych kwestii na praktykę jest możliwe, np. poprzez zapewnienie 
budżetowania pod kątem płci (na przykład sprawdzanie, czy budżet jest 
odpowiedni dla realizacji działań na rzecz równości), uświadomienie 
partnerom społecznym i odpowiednim podmiotom aspektów związanych 
z płcią oraz zapewnienie dostępności specjalistycznej wiedzy na temat 
problematyki płci. Inteligentne podejście do zagadnień płci, przy 
jednoczesnym unikaniu stereotypów dotyczących mężczyzn i kobiet, ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia skuteczności polityki spójności.

Zrównoważone i uzależnione od charakterystyki regionu podejście do rozwoju przyjmowane 
przy wdrażaniu strategii ma zasadnicze znaczenie, jeżeli europejskie polityki rozwoju mają 
stać się rzeczywiście trwałymi strategiami rozwoju, nie zaś zwykłymi środkami wsparcia 
dochodowego.


