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STRESZCZENIE 

W następstwie przystąpienia 10 nowych Państw Członkowskich, a już wkrótce dwóch kolejnych, oraz 
w perspektywie dalszego rozszerzenia, polityka spójności musi stawić czoła poczwórnemu wyzwaniu 
związanemu ze wzrostem różnic regionalnych i społecznych, z pojawieniem się nowych dysproporcji 
terytorialnych, z utrzymywaniem się wykluczenia społecznego oraz ze zjawiskiem oderwania 
obywateli od idei integracji europejskiej.

Już teraz polityka spójności w dużym stopniu przyczynia się do realizacji celów wyznaczonych w 
Lizbonie i w Göteborgu. O ile niezbędne jest zapewnienie większego udziału regionów w dążeniu do 
konkurencyjności oraz umocnienie spójności w działaniach podejmowanych na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym, o tyle wydaje się, że nie jest wskazane ani całkowite ujednolicenie 
priorytetów polityki spójności z priorytetami z Lizbony, ani stosowanie otwartej metody koordynacji.

Obciążenia finansów publicznych są często przywoływane jako usprawiedliwienie dla zmniejszania 
budżetu przeznaczanego na realizację spójności. Mimo że zmuszają one do podejmowania 
wzmożonego wysiłku na rzecz skuteczności i wyników, nie można nie doceniać ich znaczenia, 
ponieważ często kryje się za nimi dość egoistyczny zamysł ponownego upaństwowienia problemu. 
Chcąc skutecznie temu zaradzić, należy wykorzystywać nowe ścieżki finansowania, szczególnie w 
formie pożyczek oraz dzięki większej mobilizacji sektora prywatnego.

Polityka spójności dysponuje kompletem instrumentów i metodą, której użyteczność w regionach 
najsłabiej rozwiniętych została powszechnie uznana. Na innych obszarach złożoność procedur w 
zestawieniu z wielkością angażowanych środków jest często przyczyną braku skuteczności. Jednakże 
polityka spójności posiada ogromną zaletę polegająca na tym, że jest konkretna i jest dostrzegana 
przez Europejczyków, a zatem jej wartość dodana nie może być wyrażana wyłącznie wartością PKB. 
Wytyczne wprowadzone w 2000 r. są dalece niezadowalające, z wyjątkiem umocnienia związku 
miedzy EFS i Europejską Strategią Zatrudnienia oraz rozszerzeniem partnerstwa w ramach 
programów.

Występując z projektem istotnej reorganizacji polityki spójności koncentrującej się wokół 3 
priorytetów : konwergencji, konkurencyjności i współpracy terytorialnej, Komisja spodziewa się 
lepszego dostosowania do aktualnych potrzeb. Kwestia odpowiedniego przygotowania do zmiennych 
potrzeb nowych Państw Członkowskich nadal jednak pozostaje otwarta. Komisja proponuje także 
podjęcie znacznych wysiłków na rzecz uproszczenia i decentralizacji w zarządzaniu funduszami 
strukturalnymi, Niemniej jednak wobec dążeń i zdobytych umiejętności w zakresie rozwoju 
gospodarczego, społecznego i terytorialnego, rezygnuje ona z niektórych instrumentów, które 
przyczyniły się do podniesienia wspólnotowej wartości dodanej, takich jak koncentracja działań 
funduszy, inicjatywy wspólnotowe, mobilizacja środków prywatnych.

Na płaszczyźnie finansowej, w odniesieniu do reakcji nie tylko Państw Członkowskich, ale także 
regionów, władz gminnych i partnerów społecznych, projekt Komisji wydaje się rozsądny. Pożądane 
byłoby wprowadzenie kilku uregulowań głównie po to, żeby nie skrzywdzić regionów dotkniętych 
efektem statystycznym oraz, żeby umocnić postępy rozwojowe. Jednocześnie należy być świadomym 
faktu, że debata dotycząca polityki spójności jest obecnie częściowo ucięta z powodu powiązania 
niektórych polityk z innymi pozycjami budżetu, jak na przykład rozwój obszarów wiejskich. 
Potencjalne zyski lub straty będą zatem analizowane w ujęciu ogólnym.
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W celu streszczenia wniosków z poprzedniej analizy zostanie wymienionych 10 szczegółowych 
zaleceń odnośnie działań i 4 ostrzeżenia:

1. Ponowne wprowadzenie w ramach celu współpracy inicjatyw wspólnotowych w formie 
komponentu współpracy międzyregionalnej, dla którego zachętą do podejmowania działań na 
szczeblu europejskim byłby budżet w wysokości 4,3 mld €. Spośród nowych tematów 
współpracy dostosowanych do rozszerzonej UE można wymienić unowocześnienie 
funkcjonowania instytucji publicznych, odnowę miast, stosunki miasto- wieś itd. Zabieg ten 
może być neutralny z finansowego punktu widzenia, dzięki przystosowaniu komponentu 
współpracy ponadnarodowej.

2. Zapewnienie regionom dotkniętym efektem statystycznym takiego samego traktowania jak 
pełnoprawnie kwalifikującym się regionom. Środek ten o umiarkowanych kosztach w 
wysokości 6 mld € pozwoli na złagodzenie wpływu rozszerzenia na obniżenie alokacji 
przyznanych licznym krajom, a szczególnie tym najbardziej poszkodowanym.

3. Utrzymanie współdziałania między celem konkurencyjności na obszarach wiejskich, a 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez 
wyznaczenie właściwych kierunków strategicznych.

4. Przywrócenie możliwości mobilizacji partnerów prywatnych poprzez tworzenie programów, 
które uwzględniają środki prywatne w całkowitych wydatkach. Dążąc do uproszczenia, 
Komisja zaproponowała ustalenie poziomu wkładu wspólnotowego tylko w odniesieniu do 
kwoty wydatków publicznych, wykluczając współfinansowanie ze środków prywatnych. 
Zasada ta przyjęta dla celu konwergencji pozbawia inne cele silnego efektu dźwigni.

5. Wydłużenie okresu, po którym następuje automatyczne anulowanie do n+3, zwłaszcza, że w 
pierwszych latach nowe Państwa Członkowskie z pewnością będą miały jeszcze problemy z 
wchłanianiem środków finansowych.

6. Przydzielanie budżetu na działania w zakresie współpracy transgranicznej dla obszaru 
granicznego, a nie dla kraju, w celu zachęcenia do podejmowania działań innowacyjnych i 
nadania nowej dynamiki tej formie współpracy. Interesujące perspektywy w tym obszarze 
otwiera projekt Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej.

7. Przywrócenie oceny pośredniej w programach realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji w celu umożliwienia kontroli postępów w realizacji programów na 
wystarczająco decydującym etapie.

8. Wydłużenie częstotliwości składania krajowych sprawozdań z postępów realizacji do dwóch 
lat, co wiąże się z ryzykiem tworzenia nowych procedur biurokratycznych.

9. Przeprowadzenie, po upływie 4 lat, rzeczywistego średniookresowego przeglądu w celu 
ponownego rozpatrzenia priorytetów wspólnotowych i strategii regionalnych w odniesieniu 
do poczynionych postępów i napotkanych trudności. Obecnie, nadal trudno jest przewidzieć 
postępy gospodarcze i społeczne w nowych Państwach Członkowskich i ich zdolność do 
wyciągania korzyści ze wsparcia z funduszy strukturalnych. Jednocześnie rozsądnie byłoby 
przewidzieć profil zmian w zakresie środków finansowych, które będą rozdzielane między 
regiony z dotychczasowych Państw Członkowskich, a nowe Państwa Członkowskie. Tym 
pierwszym będzie łatwiej uruchomić proces programowania, podczas gdy te drugie mogą 
działać wolniej.

10. Silniejsze uzależnienie wsparcia od wyników działań strukturalnych, a nie od ocen 
makroekonomicznych, które nie koniecznie powiązane są z programami.
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Ostrzeżenia dotyczą pewnych zagrożeń związanych z wynikami negocjacji w sprawie perspektyw 
finansowych:

A. Integralność budżetu (na poziomie zaproponowanym przez Komisję) Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącego niezbędne 
uzupełnienie działań w zakresie europejskiego rozwoju terytorialnego na tych obszarach.

B. Integralność budżetu (na poziomie zaproponowanym przez Komisję) przewidzianego na 
realizację celu konkurencyjności. Znosząc wsparcie z EFRR na całym obszarze lub 
ograniczając je do nieznacznego poziomu, Unia pozbawia się niezwykle ważnego 
instrumentu, dzięki któremu była rzeczywiście dostrzegana przez Europejczyków.

C. Zwiększenie budżetu przedakcesyjnego do wartości porównywalnej z wartością w okresie 
2000-2006.

D. Utrzymanie wspólnotowego dorobku prawnego mającego zastosowanie do funduszy 
strukturalnych. Należy upewnić się, ze nowy system programowania zaproponowany przez 
Komisję na okres 20007-2013, wprowadzający strategiczne wytyczne Wspólnoty oraz 
krajowe ramy odniesienia w połączeniu ze sprawozdaniami rocznymi, nie doprowadzi do 
przesunięcia polityki spójności w obszar otwartej metody koordynacji.

Podsumowując, gdyby Unia Europejska była tylko strefą wolnego handlu, polityka spójności mogłaby 
ograniczyć się do rozdzielania funduszy na rzecz regionów lub krajów najsłabiej rozwiniętych w celu 
wyrównania różnic w dochodach. Ma ona jednak inne ambicje: jest projektem politycznym podobnie 
jak społecznym i gospodarczym. W konsekwencji, polityka spójności jest rozumiana jako instrument 
służący takiemu modelowi rozwoju, w którym solidarność i współpraca odgrywają aktywną rolę.


