
PR\691793PL.doc PE396.678v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rozwoju Regionalnego

2007/2148(INI)

26.10.2007

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie czwartego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej
(2007/2148(INI))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Ambroise Guellec



PE396.678v01-00 2/13 PR\691793PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

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

UZASADNIENIE ..................................................................................................................8



PR\691793PL.doc 3/13 PE396.678v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie czwartego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej i społecznej
(2007/2148(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej 
(COM(2007)0273) („czwarte sprawozdanie”),

– uwzględniając art. 158 i 159 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając agendę terytorialną i kartę lipską UE oraz projekt programu działania na 
rzecz wdrożenia agendy terytorialnej,

– uwzględniając analizę Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego 
(ESPON) zatytułowaną „Kierunki rozwoju terytorialnego. Scenariusze terytorialne dla 
Europy” i analizę Parlamentu Europejskiego zatytułowaną „Spójność a dysproporcje 
regionalne: strategie na przyszłość”,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów (COTER-IV-011) i Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (ECO/209) na temat czwartego sprawozdania w sprawie 
spójności gospodarczej i społecznej,

– uwzględniając art. 45 i art. 112 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Rybołówstwa (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że europejska polityka spójności na szczeblu globalnym stała się 
niezbędna ze względu na utrzymywanie się dysproporcji w różnych regionach, a sytuację 
pogarsza ostatnie rozszerzenie Unii,

B. mając na uwadze namacalny związek między wzrostem eurosceptycyzmu 
a zwiększeniem się dysproporcji terytorialnych, wskazujący na potrzebę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować prawomocność Unii 
Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w widocznej polityce regionalnej w 
terenie,

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej wpływ na 
wzmocnienie zdolności administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie; mając także 
na względzie, że z tego tytułu należy odrzucić wszelkie próby ponownego 
upaństwowienia tej polityki,

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., cel 
spójności terytorialnej został uznany za jeden z podstawowych celów Unii,

E. mając na uwadze, że budżet polityki spójności jest niedostateczny, aby sprostać nowym 
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nadchodzącym wyzwaniom terytorialnym, takim jak zmiany demograficzne, 
koncentracja ludności w miastach, migracje, dostosowanie do globalizacji, zmiany 
klimatyczne i dostawy energii,

Zróżnicowane wyniki polityki spójności w Unii Europejskiej liczącej 27 państw

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie, które jest bardziej szczegółowe niż poprzednie, 
jako że zawiera różne wskaźniki i dostarcza użytecznych danych porównawczych 
w odniesieniu do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Indie;

2. żałuje jednak, że w sprawozdaniu zabrakło informacji krzyżowych, które pozwoliłyby 
lepiej ocenić trwałość wzrostu i konwergencji, w związku z tym zwraca się o stosowanie 
lepszych narzędzi statystycznych, które pozwolą lepiej zmierzyć spójność w terenie; 
uważa, że w tym celu konieczne jest wzmocnienie zdolności ESPON;

3. pochwala fakt, że dawne kraje objęte polityką spójności – Grecja, Hiszpania, Portugalia, 
Irlandia – odnotowały wyraźną poprawę swojej sytuacji i osiągnęły doskonałe wskaźniki 
wzrostu w latach 2000-2006;

4. wyraża zadowolenie z wysokiego wskaźnika wzrostu w nowych państwach 
członkowskich, lecz stwierdza, że ich konwergencja gospodarcza może być postrzegana 
wyłącznie w perspektywie średnio- lub długookresowej;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że konwergencja między krajami może maskować 
pogłębianie się różnic między regionami; wzrost dysproporcji regionalnych i na szczeblu 
niższym niż regionalny występuje na kilku płaszczyznach, zarówno w obszarze 
zatrudnienia, jak i produkcyjności, dochodów, poziomu wykształcenia oraz potencjału 
innowacyjnego;

6. tytułem przykładu podkreśla, że konkurencyjność regionów w znacznej mierze zależy od 
produkcyjności i stopnia wykwalifikowania siły roboczej, natomiast znaczne 
zróżnicowanie tych wskaźników występuje w większym stopniu między regionami niż
między państwami członkowskimi;

7. stwierdza w tym względzie, że w niektórych rozwiniętych regionach zaczynają 
kumulować się różne problemy gospodarcze: słaby wskaźnik wzrostu, spadek 
produktywności i poziomu zatrudnienia, starzenie się ludności;

8. stwierdza, że o ile wysoki wskaźnik wzrostu pozwolił Irlandii na osiągnięcie pełnego 
zatrudnienia i uzyskanie drugiego co do wielkości PKB na mieszkańca w Unii, co piąty 
mieszkaniec jest tam zagrożony ubóstwem, co budzi wątpliwości co do trwałości rozwoju 
i jakości zatrudnienia;

9. podkreśla słaby stopień konwergencji w kwestii poziomu wykształcenia i faktyczną 
przepaść edukacyjną między Unią a Stanami Zjednoczonymi, gdzie 29% osób w wieku 
od 25 do 64 lat ma dyplom uniwersytecki, natomiast w Unii jest ich zaledwie 16%; 
odnotowuje jednak, że proporcja kobiet posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych rośnie szybciej niż proporcja mężczyzn z takim dyplomem;

10. podkreśla efekt polaryzacji w regionach stołecznych – zjawisko to występuje szczególnie 
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w nowych państwach członkowskich – które generują średnio 32% PKB kraju, podczas 
gdy są zamieszkiwane przez 22% mieszkańców; zauważa, że polaryzacja prowadzi 
jednocześnie do dużych dysproporcji w stopie bezrobocia w śródmieściach;

11. stwierdza, że przyspieszenie urbanizacji prowadzi do zachwiania równowagi 
demograficznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej na ograniczonej przestrzeni 
oraz wywołuje efekt rozrastania się przedmieść i wyludnienia obszarów wiejskich;

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, wynikające z braku inwestycji w komunikację miejską 
i zróżnicowanie możliwości połączeń;

Polityka regionalna i strategia lizbońska

13. podkreśla ogromne różnice między środkami zainwestowanymi w badania i rozwój oraz 
stwierdza wyraźne dysproporcje regionalne w dziedzinie innowacji, które w czwartym 
sprawozdaniu zostały zmierzone przy pomocy użytecznego wskaźnika osiągnięć 
regionalnych w obszarze innowacji;

14. podziela opinię Komisji, że polityka spójności mobilizuje do realizowania strategii 
lizbońskiej poprzez skierowanie inwestycji publicznych na projekty sprzyjające 
tworzeniu dynamicznej i sprzyjającej innowacyjności tkanki gospodarczej;

15. stwierdza, że w latach 2007-2013 64% środków na konwergencję i 80% środków na 
konkurencję zostanie przeznaczonych na wydatki na innowację; oznacza to dodatkowe 
55 miliardów euro w stosunku do poprzedniego okresu;

16. domaga się, aby strategia lizbońska objęła również wymiar terytorialny, co pozwoli 
uwzględnić szczególne cechy regionów, a jednocześnie zachęci do synergii na 
płaszczyźnie transeuropejskiej i do tworzenia grup na rzecz działań innowacyjnych;

17. zwraca się do Komisji o ocenę systemu przydzielania środków i jego wpływ na ewolucję 
dysproporcji regionalnych, a także o sprawdzenie, czy w definicji priorytetów system ten 
nie sprzyja zbyt scentralizowanemu (odgórnemu) podejściu;

Spójność terytorialna: zintegrowane podejście

18. przypomina, że polityka spójności ma własny cel spójności terytorialnej, który wykracza 
poza zakres strategii lizbońskiej i nie może traktować w sposób uprzywilejowany 
regionów, które osiągnęły już pewną dynamikę, jak wynikałoby z systemu 
rygorystycznego przydzielania środków;

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, krajowej 
i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego (podejście 
oddolne);

20. proponuje, aby potraktować w sposób priorytetowy polityki służące faktycznemu 
policentrycznemu rozwojowi jednostek terytorialnych, tak aby zmniejszyć presję ciążącą 
na stolicach i sprzyjać powstawaniu ośrodków drugoplanowych;
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21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi; z tego tytułu 
zastanawia się nad trafnością rozdzielnego podejścia do spójności i rozwoju wsi za 
pośrednictwem EFRROW; pochwala zresztą fakt, że fundusze przeznaczone na rozwój 
wsi mogą zostać zwiększone za pomocą fakultatywnej modulacji;

22. ostrzega przed niebezpieczeństwem sektoryzacji polityk i zachęca do opracowania 
zintegrowanego podejścia określającego ewentualne synergie między najważniejszymi 
obszarami, takimi jak transport, rolnictwo, środowisko, energia;

23. domaga się, aby cele agendy terytorialnej i karty lipskiej UE przełożyły się na przyjęcie 
programu działania i podjęcie konkretnych kroków prowadzących do lepszego 
uwzględnienia wymiaru terytorialnego we wszystkich politykach publicznych, 
wspólnotowych i krajowych;

24. pochwala ogłoszoną przez Komisję inicjatywę przyjęcia zielonej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej w połowie 2008 r. i zwraca się z wnioskiem, aby dokument 
zawierał konkretne ścieżki wdrażania zintegrowanego podejścia;

25. w tym względzie odnotowuje znaczenie współpracy między Parlamentem (za 
pośrednictwem Komisji Rozwoju Regionalnego) a Komitetem Regionów w dziedzinie 
przyszłości polityki regionalnej;

Nowe wyzwania terytorialne a budżet Unii Europejskiej

26. uważa, że w przyszłości Unia będzie w coraz większym stopniu musiała stawiać czoła 
nowym wyzwaniom o silnym oddziaływaniu terytorialnym, na przykład starzeniu się 
ludności, koncentracji ludności w miastach, ruchom migracyjnym, kwestiom 
energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do zmian związanych z globalizacją;

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu 
z koncentracją ludności w miastach, a w innych obszarach w rozwoju gospodarki lokalnej 
opierającej się na dochodach zdobytych w innych miejscach, prowadzące do 
konieczności podjęcia wysiłków w celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

28. stwierdza, że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki, które będą wymagać 
zróżnicowanych reakcji w zależności od regionu Europy;

29. przypomina również znaczenie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej (COM(2005)0108), który jest lepiej dostosowany do reagowania w obliczu 
klęsk żywiołowych, często rujnujących niektóre regiony ze względu na ich położenie 
geograficzne;

30. uważa, że kwestie dostaw energii i wzrostu cen energii mogą mieć istotne oddziaływanie 
przestrzenne na terytoria, w szczególności w regionach krajów Europy Wschodniej ze 
względu na silną zależność energetyczną lub w regionach wiejskich i najbardziej 
oddalonych z uwagi na ich zależność od transportu, który pozostaje w ścisłym związku z 
kosztami energii;
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31. uważa, że utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. stanowi właściwą odpowiedź na 
nowe wyzwania oraz że należy nimi objąć – w sposób zróżnicowany – całe terytorium 
Unii;

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych był okazją do 
określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom na 
płaszczyźnie terytorialnej, które stoją przed Unią;

33. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Spójność, która zmierza do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i społecznych między 
regionami europejskimi, jest podstawowym celem Unii Europejskiej. 

Już od ponad 20 lat realizowana jest polityka regionalna, która ma zapewnić harmonijny 
i trwały rozwój całego terytorium europejskiego. Przekłada się ona na ponad 20 lat 
programów i dostosowań strukturalnych, aby zapewnić konwergencję coraz bardziej 
zróżnicowanych regionów i poprawić warunki życia wszystkich obywateli europejskich. 

Po ostatnim rozszerzeniu, które głęboko przekształciło wymiar terytorialny UE, ożywienie 
celu spójności terytorialnej staje się coraz bardziej konieczne aby zapewnić sukces integracji, 
a także aby zażegnać panujący w Europie kryzys celowości i zjednać przychylność obywateli 
dla projektu europejskiego.

Parlament Europejski pozytywnie odniósł się do pierwszego od czasu rozszerzenia w 2004 i 
2007 r. sprawozdania w sprawie spójności.

NIEJEDNOZNACZNY BILANS STANU KONWERGENCJI W UE LICZĄCEJ 27 PAŃSTW

Według danych zawartych w czwartym sprawozdaniu, na lata 2000-2006 przypada 
niewątpliwy sukces konwergencji na płaszczyźnie krajowej. Główni beneficjenci polityki 
spójności – Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia – odnotowali bowiem imponujący 
wskaźnik wzrostu gospodarczego.

Od 2000 r. najwyższy wzrost został odnotowany w krajach, w których PKB na mieszkańca 
był najniższy w przełożeniu na siłę nabywczą, takich jak Grecja czy Portugalia, gdzie 
wskaźnik wzrostu w latach 2000-2006 wynosił odpowiednio 2,8% i 2% PKB. Natomiast 
liczba regionów, w których PKB na mieszkańca pozostaje poniżej poziomu 75% średniej UE, 
spadła z 78 do 70.

Jednakże pomimo dynamicznego wskaźnika wzrostu większe trudności występują w nowych 
państwach członkowskich, gdzie poziom PKB jest bardzo niski. Wydaje się, że przy
aktualnym wskaźniku wzrostu Polska, a także Bułgaria i Rumunia będą potrzebowały ponad 
15 lat, aby osiągnąć PKB na mieszkańca na poziomie 75% średniej UE-27.

Niewątpliwie w ciągu ostatnich lat różnice między państwami członkowskim zostały 
zmniejszone, niemniej jednak pogłębiły się różnice w rozwoju samych państw 
członkowskich. Pogłębienie się dysproporcji regionalnych i na szczeblu niższym niż 
regionalny występuje na kilku płaszczyznach, zarówno w obszarze zatrudnienia, jak 
i produkcji, dochodów, poziomu wykształcenia czy potencjału innowacyjnego.

W niektórych najbardziej rozwiniętych regionach wskaźnik wzrostu zaczyna być bardzo 
niski, a nawet ujemny. W istocie między 1995 a 2004 r. produkcyjność spadła w 29 regionach 
Włoch, Francji, Hiszpanii i Niemiec, podczas gdy zatrudnienie spadło w 16 regionach, 
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głównie we wschodniej części Niemiec, w północno-wschodniej Francji i w północnej Anglii. 
Regiony te będą musiały dostosować się do presji światowego handlu poprzez rozwój 
innowacyjnych gospodarek i nowoczesnych technologii. 

Często w regionach tych dotkliwym problemem są zmiany demograficzne, w szczególności 
starzenie się mieszkańców. Wyludnienie pogłębia problemy gospodarcze, gdyż spada 
regionalna siła nabywcza. Dotyczy to zwłaszcza wykwalifikowanych robotników, którzy 
emigrują z tych regionów. Polityka spójności musi stanowić odpowiedź na podstawowe 
wyzwanie, jakim jest utrzymanie równowagi demograficznej i terytorialnej UE.

Sprawozdanie zawiera również interesujące porównanie z głównymi konkurentami 
światowymi. Wynika z niego, że dysproporcje regionalne, mierzone w PKB na mieszkańca, 
są dużo większe w UE-27 niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii: we wszystkich stanach 
USA i w 40 z 47 regionów japońskich PKB na mieszkańca przekracza średnią UE. Taką 
sytuację można częściowo wytłumaczyć szczególnym charakterem terytorium UE, które –
przy niewielkiej powierzchni – charakteryzuje się dużą różnorodnością geograficzną 
i kulturową oraz specyficzną historią związaną z podziałem kontynentu stanowiącym wynik 
dwóch wojen światowych. 
Natomiast w Chinach PKB na mieszkańca osiąga zaledwie jedną piątą średniej wspólnotowej, 
w przypadku Indii jest to jedna ósma.

SKIEROWANIE FUNDUSZY W LATACH 2007-2013 NA REALIZACJĘ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ 

W Europie rozszerzonej do 27 państw nowe programowanie funduszy strukturalnych na lata 
2007-2013 zostało oficjalnie uruchomione dnia 1 stycznia 2007 r. O ile pula środków 
budżetowych jest wciąż znaczna (308 miliardów euro na całą Unię), potrzeby nowych państw 
członkowskich wymagają znacznych inwestycji i oznaczają, że w starych państwach
członkowskich musi nastąpić przegrupowanie finansowanych priorytetów przy zmniejszonym 
budżecie.

Oprócz celów związanych z integracją, programowanie na lata 2007-2013 wpisuje się 
wyraźnie w promowanie polityki innowacji i konkurencyjności, gdyż Unia Europejska 
wyraziła wolę doścignięcia wielkich potęg (Stanów Zjednoczonych i Japonii) oraz 
postanowiła przeznaczyć 3% PKB na badania i rozwój. 

Z czwartego sprawozdania w sprawie spójności wynika, że w obszarze inwestycji w badania 
i rozwój występują ogromne dysproporcje: o ile 27 regionów przekracza cel barceloński, aby 
wydawać ponad 3% PKB na badania i rozwój, w ponad 100 regionach wydatki na ten cel nie 
przekraczają nawet 1%. Należy również zauważyć, że działalność w dziedzinie badań 
i rozwoju skupiona jest przede wszystkim w metropoliach, chociaż niektóre przodujące 
regiony nieposiadające dużego ośrodka miejskiego a mimo to osiągające wysoki wskaźnik 
inwestycji i zatrudnienia w obszarze badań i rozwoju udowadniają, że nie ma on związku 
z wyraźną koncentracją ludności w miastach.

W ramach zmienionej strategii lizbońskiej został wprowadzony system oznaczania 
(„earmarking”), aby ukierunkować środki na wydatki związane z tym rozwiązaniem.
Na podstawie już otrzymanych programów operacyjnych w sprawozdaniu stwierdzono, że 
średnio 64% środków z celu konwergencji i 80% środków na konkurencyjność zostanie 
przeznaczonych na wydatki wynikające ze strategii lizbońskiej, co odpowiada kwocie około 
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210 miliardów euro, czyli o 55 miliardów euro więcej w stosunku do poprzedniego okresu.

Nie ulega wątpliwości, że polityka spójności działa mobilizująco na konkurencyjność i wzrost 
w całym danym obszarze, w szczególności poprzez rozwój partnerstw publiczno-prywatnych, 
synergię terytorialną na rzecz zatrudnienia, innowację i badania, gdyż są to obszary, 
w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwo współpracować z uniwersytetami 
i lokalnymi strukturami rozwoju. 

Niemniej jednak polityka spójności musi przyczyniać się do finansowania innowacji i badań 
w ramach strategii lizbońskiej, zaś elastyczne podejście do przydzielania środków jest 
niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju terytoriów. Uznanie polityki spójności 
za instrument finansowy strategii lizbońskiej nie pozwoliłoby bowiem osiągnąć ani celów 
polityki spójności, ani celów strategii lizbońskiej. Polityka spójności nie może być uznawana 
za zwykłe narzędzie służące do osiągania celów innych polityk sektorowych. Jest to polityka 
wspólnotowa o wyraźnej wartości dodanej w wymiarze europejskim, której racją bytu jest
właśnie spójność. 

Wobec nienajlepszych rezultatów przedstawionych w analizie śródokresowej, lecz również ze 
względu na wyraźne ograniczenia budżetowe w Europie liczącej 27 państw, polityka 
spójności nie stawia sobie za główny cel uczynienia z UE najbardziej konkurencyjnej na 
świecie gospodarki opartej na wiedzy. 

To między innymi z tego powodu polityki strukturalne nie muszą mieścić się w ściśle 
określonej perspektywie tematycznej, lecz mogą być realizowane w ramach zintegrowanego 
podejścia z pozostałymi politykami Unii i z politykami publicznymi prowadzonymi przez 
państwa członkowskie. 

Przyjęcie agendy terytorialnej i karty lipskiej UE podczas posiedzenia ministerialnego 
w Lipsku w dniach 24 i 25 maja 2007 r. stanowi ważny krok w kierunku promowania 
zintegrowanego podejścia. Pożądane jest, aby cele tych dokumentów przełożyły się na 
przyjęcie konkretnego programu działania pozwalającego lepiej włączyć wymiar terytorialny 
we wszystkie polityki publiczne, wspólnotowe i krajowe.

UTRZYMAĆ KURS NA SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ

Polityka spójności musi skupiać się na podstawowym celu, jakim jest spójność terytorialna. 
W związku z tym nie może być ukierunkowana (jak sugeruje rygorystyczny przydział 
środków) na regiony, w których potencjał wzrostu produkcyjności i zatrudnienia jest 
największy, co prowadziłoby do ryzyka marginalizacji regionów o ograniczonym potencjale 
wzrostu, ani na regiony kwalifikujące się w ramach celu konwergencji.

Czwarte sprawozdanie przedstawia sytuację spójności terytorialnej w UE liczącej 27 państw 
i stwierdza silną koncentrację działalności gospodarczej w stolicach. W 2004 r. regiony 
stołeczne wygenerowały średnio 32% krajowego PKB, podczas gdy są zamieszkiwane przez 
22% mieszkańców. Zjawisko to jest najbardziej widoczne i rozwija się w największym 
stopniu w nowych państwach członkowskich.

Sprawozdanie zawiera analizę zmian terytorialnych na płaszczyźnie lokalnej, gdzie 
przyspieszenie urbanizacji zakłóca równowagę demograficzną powodując pojawienie się 
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silnej tendencji do rozrastania się przedmieść w miastach europejskich i do wyludniania się 
obszarów wiejskich. Jeżeli polityki publiczne nie zostaną zmienione, dysproporcje 
terytorialne tylko się pogłębią.

Analiza ESPON zatytułowana Kierunki rozwoju terytorialnego1 nie pozostawia co do tego 
wątpliwości. Porównano w niej dwa scenariusze rozwoju terytorialnego w aspekcie 
długoterminowym. Pierwszy scenariusz opierający się na jednym rodzaju konkurencyjności 
prowadziłby do większego wzrostu gospodarczego i powstawania nowych technologii, jednak 
za cenę wyższych kosztów środowiskowych i społecznych, które w perspektywie 
długoterminowej mogłyby prowadzić do przekreślenia osiągnięć gospodarczych i 
społecznych. 

Natomiast scenariusz ukierunkowany na spójność opiera się na bardziej różnorodnym modelu 
pod względem potencjału atrakcyjności i polaryzacji obszarów metropolitarnych. Wiele 
przodujących obszarów integracji może pojawić się zarówno w sercu Europy, jak i na jej 
obrzeżach. 
Takiemu policentrycznemu modelowi rozwoju towarzyszyłby z pewnością mniejszy wzrost 
gospodarczy w porównaniu z pierwszym scenariuszem, lecz byłby on rozłożony bardziej 
równomiernie pod względem geograficznym, dzięki czemu można by uniknąć polaryzacji 
konfliktów mieszkańców oraz presji społecznych i środowiskowych na ograniczonym
obszarze. 

To dlatego należy jeszcze skuteczniej ukierunkowywać wydatki na projekty mające na celu 
usystematyzowanie atrakcyjności wszystkich terytoriów. Nie można zapominać, że wielką 
przewagą konkurencyjną Europy jest jej różnorodność.

Zrównoważony i trwały rozwój, który uwzględnia należycie określone potrzeby terytorialne, 
nie może tego faktu pomijać. Polityka regionalna Unii musi być zatem prowadzona w ramach 
ścisłego partnerstwa z podmiotami regionalnymi i w koordynacji z pozostałymi politykami 
krajowymi i europejskimi. W tym względzie należy zbadać, czy wprowadzona przez Komisję 
struktura: Strategiczne wytyczne Wspólnoty – Narodowe strategiczne ramy odniesienia –
Programy operacyjne – stanowi najlepszą podstawę dla faktycznego zarządzania
wielopoziomowego i pozwala skutecznie określić potrzeby terytorialne.

NOWE WYZWANIA TERYTORIALNE A BUDŻET UE

Czwarte sprawozdanie przedstawia dysproporcje regionalne i międzyregionalne, które są 
o wiele wyraźniejsze w UE niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Nawet jeżeli 
pojawienie się niespodziewanych i bardzo zróżnicowanych danych w statystykach uznamy za 
wynik jednoczesnego przystąpienia 12 nowych państw członkowskich, wyzwania terytorialne 
nie straciły na ważności, bez względu na to, czy chodzi o rozwój gospodarczy 
i technologiczny, dostępność lub jakość życia. 

Do tego należy dodać nowe wyzwania, które będą narastać w nadchodzących latach: 
koncentrację ludności w miastach prowadzącą do problemów z przeludnieniem i stawiającą 
wyzwania w obszarze integracji społeczno-kulturowej w miastach; zmiany demograficzne, 
które znajdują przede wszystkim odzwierciedlenie w starzeniu się mieszkańców; ruchy 

                                               
1 „Kierunki rozwoju terytorialnego w 2030 r. Scenariusze terytorialne dla Europy”, ESPON 2006.
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migracyjne; dalszą globalizację i wzrost popytu na produkty rolne; zmiany klimatyczne 
przekładające się na większe narażenie na klęski żywiołowe na niektórych obszarach i wzrost 
cen energii.

Nowe wyzwania wprowadzają do rozwoju terytorialnego nowy wymiar, co sprawia, że 
niezbędne jest utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. Nie należy zatem skupiać się 
wyłącznie na nowych państwach członkowskich, gdyż wymienione wyzwania mają również 
istotne znaczenie dla starych państw UE i skłaniają do przyjęcia szerszego podejścia niż to, 
które wyznacza strategia lizbońska. 

Ponadto z wniosków do czwartego sprawozdania w sprawie przyszłych wyzwań stojących 
przed polityką spójności wynika, że obok PKB na mieszkańca należy opracować nowe 
wskaźniki, które będą lepiej oddawać rzeczywistość terytorialną każdego regionu i stopień 
spójności osiągnięty w terenie.

Ważne jest, aby polityki strukturalne obejmowały te nowe wyzwania i przeznaczały na nie 
niezbędne środki, gdyż poziom spójności terytorialnej będzie coraz bardziej zależał od 
oddziaływania terytorialnego, które z tego wynika, oraz ze sposobu, w jaki zostaną 
uwzględnione w politykach publicznych. 

Warto zwrócić uwagę na nowe i rosnące zainteresowanie krajów takich jak Chiny i Rosja
polityką spójności UE, w której dostrzegają one sposób na zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju regionalnego.

Na ten cel przeznacza się obecnie jedną trzecią wydatków budżetowych UE, a w 2008 r. 
będzie to pierwsza pozycja wydatków budżetowych. 

Tymczasem pomimo rozszerzenia i nowych wyzwań terytorialnych wielkość funduszy 
zmniejsza się w stosunku do PKB UE. Według szacunków Komisji, w 2013 r. wydatki 
związane ze spójnością będą stanowiły ponad 0,35% PKB, co odpowiada poziomowi 
z początku lat dziewięćdziesiątych.

Wiadomo, że polityka spójności jest narażona na próby ponownego upaństwowienia, do 
którego niektóre państwa szczególnie się skłaniają, co wynika z „księgowego” podejścia do 
polityk wspólnotowych. Tymczasem z czwartego sprawozdania w sprawie spójności wynika, 
że wartość dodana programów strukturalnych jest znacznie większa niż wskazują na to dane 
liczbowe.

Podczas bilansu kondycji budżetowej UE w latach 2008-2009 polityka spójności musi być 
postrzegana przede wszystkim przez pryzmat wkładu w integrację europejską; nie można jej 
uznać za zwykłe narzędzie rozdzielania środków, gdyż wówczas wzrasta ryzyko poddania w 
wątpliwość samej konstrukcji europejskiej.

Z tego tytułu sprawozdawca wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia agendy terytorialnej, 
które nastąpiło w maju br. Agenda stanowi niezbędną mapę drogową, która wskazuje Radzie 
i każdej prezydencji UE, że spójność terytorialna jest priorytetem politycznym

WNIOSKI 
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W przyszłości, przed 2013 r., a zwłaszcza po tej dacie, Unia Europejska potrzebuje trwałej 
i dynamicznej polityki regionalnej:

- aby powiodła się konwergencja nowych państw członkowskich, 
lecz również aby zagwarantować równowagę terytorialną w całej Europie;

- aby skutecznie wspierać realizację strategii lizbońskiej (i strategii z Göteborga),
lecz również aby wprowadzić przeciwwagę dla nadmiernej „lizbonizacji”, która 
prowadziłaby do powstania nowych dysproporcji; 

- aby wspierać polityki sektorowe, 
lecz, w pierwszym rzędzie, aby zagwarantować zintegrowane podejście do polityk Unii; 

- aby uzyskać poparcie Europejczyków dla konstrukcji Unii Europejskiej, 
a także zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przyczyniać się do ich rozwiązywania;

- aby zmierzyć się z największymi problemami strukturalnymi w Unii (najbardziej 
peryferyjne regiony , wyspy, obszary górzyste, regiony dalekiej północy itp.)
a także podjąć nowe ważne wyzwania: wśród nich znajdują się klimat, energia i trwały 
rozwój, demografia, rozwój miejski;

- aby promować zarządzanie wielopoziomowe – od Europy do regionów, 
i rozwijać współpracę międzyregionalną, ponadkrajową i transgraniczną, a także 
uczynić ze spójności terytorialnej priorytetowy cel wspólnotowy.
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