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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na 
temat przyszłej reformy polityki spójności
(2008/2174(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności 
gospodarczej i społecznej − rozwijające się regiony, wzrost gospodarczy w Europie 
(COM(2008)0371),

– uwzględniając zieloną księgę w sprawie spójności terytorialnej − przekształcenie 
różnorodności terytorialnej w siłę (COM(2008)0616),

 uwzględniając art. 158 i 159 traktatu WE,

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

– uwzględniając agendę terytorialną UE, kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miast europejskich oraz realizację programu działania związanego z agendą terytorialną, 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie czwartego 
sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej i społecznej1 oraz dalszych działań 
dotyczących agendy terytorialnej i karty lipskiej: w kierunku europejskiego programu 
działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej2 oraz rezolucję z dnia 
21 października 2008 r. w sprawie zarządzania i partnerstwa3,

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

– uwzględniając konkluzje z konferencji na temat spójności terytorialnej i przyszłości 
polityki spójności, która odbyła się w Paryżu w dniach 30-31 października 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że traktat lizboński, w którym umieszcza się spójność terytorialną 
pośród podstawowych celów Unii obok spójności gospodarczej i społecznej, nie został 
jeszcze ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE;

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0068.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0069.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0492.
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B. mając na uwadze, że koncepcja spójności terytorialnej zawsze była implicite obecna 
w polityce spójności od jej początków i stanowiła kluczowy punkt w rozwoju tej polityki; 
mając na uwadze, że traktat lizboński oraz zielona księga w sprawie spójności 
terytorialnej zdołały uczynić tę koncepcję bardziej widoczną i wyraźną; 

C. mając na uwadze, że polityka spójności w sposób skuteczny przyczyniła się do stworzenia 
ważnych powiązań z innymi obszarami polityki wspólnotowej w celu zwiększenia ich 
wpływu w tym obszarze oraz na korzyść obywateli Europy, a synergia powstała pomiędzy 
polityką spójności a badaniami i rozwojem lub strategią lizbońską stanowią sukces, który 
przyniósł namacalne pozytywne rezultaty;

Stan debaty na temat przyszłości polityki spójności UE

1. zatwierdza płynące z konsultacji publicznych główne wnioski dotyczące przyszłości 
polityki spójności UE, przedstawione w piątym sprawozdaniu w sprawie postępów 
w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej; wyraża zadowolenie z powodu 
ogromnego zainteresowania tą debatą różnych stron zaangażowanych w kwestie 
dotyczące polityki regionalnej;

2. z przyjemnością zauważa, że konkluzje odpowiadają w dużej mierze stanowisku 
Parlamentu wyrażonemu w jego rezolucji z dnia 21 lutego 2008 r.; przypomina, że 
rezolucja ta stanowiła pierwszy wkład Parlamentu we wspomnianą debatę publiczną;

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 lutego 
2008 r. obejmuje odrzucenie wszelkich prób ponownego upaństwowienia oraz 
zobowiązanie do przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki wspólnotowej, która 
powinna równocześnie umożliwiać sprostanie takim wyzwaniom jak globalizacja, 
zmiany klimatyczne i demograficzne, migracje i wydajność energetyczna; wyraża 
głębokie przekonanie, że omawiana polityka powinna obejmować wszystkie regiony UE, 
przynosząc wartość dodaną dla wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia priorytetów 
w wydatkach na rzecz polityki strukturalnej i działań UE oraz zatwierdzania działań 
dotyczących przeznaczania środków, a także potrzebę zapewnienia rzeczywistej synergii 
oraz zintegrowanego podejścia w ramach różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie faktycznego wzrostu i rozwoju;

4. uważa, że spójność terytorialna jest najważniejsza dla rozwoju polityki spójności UE; 
uważa zatem, że debata na temat zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej jest 
bezpośrednio związana z przyszłą reformą polityki regionalnej UE; 

Ocena zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej

5. stanowczo pochwala przyjęcie przez Komisję Europejską zielonej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej, która stanowi odpowiedź na wyrażany od dawna postulat 
Parlamentu Europejskiego; w pełni popiera decyzję o przeprowadzeniu analiz w 
dziedzinie „spójności terytorialnej”, które przez długi czas stanowiły najważniejszą 
kwestię w debatach na temat polityki regionalnej, mimo że nie ratyfikowano jeszcze 
traktatu lizbońskiego; 
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6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona jasnej 
definicji spójności terytorialnej, i w związku z tym nie wpływa ona na znaczny postęp 
w rozumieniu tej nowej koncepcji; wyraża ponadto ubolewanie, że zielona księga nie 
wyjaśnia, w jaki sposób spójność terytorialna zostanie włączona w istniejące już ramy 
polityki spójności i stanie się bardziej operacyjna w kolejnym okresie programowania; 

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą w zielonej księdze analizę, w ramach której definiuje 
się trzy kluczowe pojęcia, mające stanowić najważniejszy element w rozwoju spójności 
terytorialnej: koncentrację, połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia te mogą przynieść 
rozwiązanie w odniesieniu do pewnych podstawowych przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak negatywne skutki związane z koncentracją 
działalności gospodarczej, nierówności w zakresie dostępu do rynków i usług wynikające 
z odległości, a także podziały zdeterminowane istnieniem granic pomiędzy państwami 
członkowskimi, ale również regionami;

8. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących spójności 
terytorialnej, zgodnie z wymogami zawartymi w zielonej księdze; uważa, że pomyślne 
przeprowadzenie wszelkich konsultacji publicznych jest bezpośrednio związane 
z największym możliwym udziałem różnych zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa właściwe organy krajowe i lokalne do bezzwłocznego 
rozpowszechnienia stosownych informacji w celu rozbudzenia świadomości 
w odniesieniu do znaczenia tej nowej koncepcji;

9. uważa, że koordynacja wszystkich obszarów wspólnotowej polityki sektorowej, które 
mają silne oddziaływanie terytorialne, jest kluczowa dla rozwoju spójności terytorialnej; 
wyraża zatem żal z powodu faktu, że odpowiednie analizy zawarte w zielonej księdze 
ograniczają się do wyszczególnienia tych obszarów polityki UE bez zaproponowania 
sposobów na wzmocnienie synergii pomiędzy nimi, ani nawet metod, które faktycznie 
umożliwiłyby zmierzenie poziomu wpływu terytorialnego tych obszarów polityki;

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z którym nie powinno się włączać w treść zielonej 
księgi oraz w debatę publiczną jakichkolwiek odniesień do potencjalnych budżetowych 
i finansowych konsekwencji spójności terytorialnej; uważa, że taka analiza byłaby 
przedwczesna, o ile samo omawiane pojęcie nie zostanie jasno zdefiniowane 
i zrozumiane przez wszystkie zainteresowane strony; sugeruje, by rozważania te 
uwzględniono w ramach przyszłych perspektyw finansowych;

Analiza pojęcia spójności terytorialnej

11. popiera wyrażone w zielonej księdze stanowisko, zgodnie z którym spójność terytorialna 
ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju obszarów o różnych cechach 
charakterystycznych i różnej specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy tych miejsc będą 
mogli wykorzystać jak najwięcej z nieodłącznych właściwości różnych obszarów; 
podkreśla fakt, że spójność terytorialna jest pojęciem przekrojowym leżącym u podstaw 
rozwoju całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności zaletą wszystkich jej regionów; 
wyraża głębokie przekonanie, ze spójność terytorialna powinna zapobiec potencjalnemu 
brakowi równowagi w Unii;
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12. jest zdania, że spójność terytorialna to odrębne pojęcie, które powinno zapewnić wyraźną 
wartość dodaną dla spójności gospodarczej i społecznej; podkreśla, że trzy elementy 
składowe spójności (gospodarczy, społeczny i terytorialny) powinny wzajemnie się 
uzupełniać i wzmacniać swój wpływ, zachowując jednak odrębne zadania w ramach 
jednego, zintegrowanego pojęcia; uważa zatem, że cele te nie powinny być postrzegane 
w ramach określonej hierarchii;

13. z zadowoleniem przyjmuje wyniki badań przeprowadzonych przez Europejską Sieć 
Obserwacyjną Planowania Przestrzennego (ESPON) na temat przyszłych scenariuszy 
z zakresu rozwoju terytorium europejskiego do roku 2030, które dostarczają konkretnych 
danych wspierających debatę związaną z tą polityką, na temat kształtu polityki UE 
i polityki krajowej, tak by stworzyć właściwy instrument służący uniknięciu polaryzacji 
i wyludnienia terytoriów UE oraz rozwinięciu optymalnych warunków, w celu 
umożliwienia obywatelom życia na odpowiednim poziomie;

14. podkreśla, że jednym z głównych celów spójności terytorialnej jest zapewnienie, by 
postęp i wzrost, które nastąpią na jednym konkretnym obszarze, przyniosły korzyści dla 
całego regionu i całego terytorium UE; w związku z tym uważa, że ośrodki doskonałości 
i centra zajmujące się jednocześnie badaniami i innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, innowacji technologicznych i zatrudnienia, jak 
również, że pomiędzy tymi centrami a otaczającymi je regionami powinno się pobudzać 
szersze interakcje i transfer wiedzy;

15.   podkreśla kluczowy wkład jednolitego rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług publicznych w związku ze zrównoważonym 
rozwojem gospodarczym i społecznym, jak również potrzebę sprawiedliwego pod 
względem społecznym i regionalnym dostępu do usług świadczonych w interesie 
ogólnym; stoi na stanowisku, że w świetle zasady pomocniczości oraz prawa UE 
w zakresie konkurencji, odpowiedzialność za definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i lokalnych; uważa jednak, że rozważania na temat 
sprawiedliwego dostępu obywateli do usług powinny zostać uwzględnione w debacie na 
temat spójności terytorialnej;

16. zauważa, że w zielonej księdze dostrzega się szczególne trudności w rozwoju regionów 
o szczególnym charakterze geograficznym, takich jak regiony górskie, wyspiarskie 
i słabo zaludnione; zauważa także, że przed regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna stanowić obszar polityki poświęcony wyłącznie 
rozwiązywaniu problemów tych regionów; uważa jednak, że należy poświęcić 
szczególnie dużo uwagi rozwojowi tych regionów w celu zrównoważenia ich 
niedostatków i umożliwienia im skutecznego przyczynienia się do harmonijnego rozwoju 
całej Unii; 

17. sądzi, że spójność terytorialna nie powinna ograniczać się wyłącznie do wpływu polityki 
regionalnej UE na terytorium europejskie, ale także powinna być związana 
z terytorialnym wymiarem innych obszarów wspólnotowej polityki sektorowej, które 
mają silne oddziaływanie terytorialne; w kontekście spójności terytorialnej podkreśla 
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znaczenie poprawienia synergii pomiędzy różnymi obszarami polityki wspólnotowej 
w celu skoordynowania i zmaksymalizowania ich realnego wpływu terytorialnego; 
odnotowuje jednak, że wszystkie obszary polityki wspólnotowej zawsze zachowają swoją 
autonomię, a omawiany proces nie pociąga za sobą koniecznie podporządkowania 
jednego obszaru polityki innemu obszarowi;

Zalecenia dotyczące przyszłej spójności terytorialnej

18. oczekuje, że jasna definicja spójności terytorialnej powinna wyniknąć z konsultacji 
publicznej, co do której nastąpi powszechne porozumienie pomiędzy wszystkimi 
zainteresowanymi tą dziedziną stronami, która będzie dla nich wspólna i zrozumiała; 
uważa, że definicja ta zapewni jasność i przejrzystość i powinna skoncentrować się na 
wartości dodanej, którą, jak się oczekuje, spójność terytorialna wniesie w tradycyjne 
ramy polityki spójności; 

19. stanowczo nalega, aby Komisja przystąpiła do publikacji białej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej po zakończeniu procesu konsultacji; sądzi, że biała księga walnie 
przyczyni się do skonsolidowania pojęcia spójności terytorialnej, jak również do 
zaproponowania konkretnych przepisów i działań politycznych, które powinny zostać 
wprowadzone w pakiecie legislacyjnym dotyczącym funduszy strukturalnych na okres po 
roku 2013; 

20. spodziewa się, że trzy pojęcia koncentracji, połączenia i współpracy, na których opierały 
się zawarte w zielonej księdze analizy dotyczące spójności terytorialnej, powinny być 
dalej rozwijane i winny przełożyć się na konkretne możliwości polityczne; nalega, by 
Komisja wyjaśniła, w jaki sposób pojęcia te zostaną włączone w ramy legislacyjne na 
okres po roku 2013; 

21. wzywa do znacznego wzmocnienia dążenia do europejskiej współpracy terytorialnej na 
następny okres programowania; jest przekonany o europejskiej wartości dodanej tego 
celu, zwłaszcza ze względu na bezpośredni udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich programów współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej; w związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz odpowiednich programów operacyjnych europejskiej 
polityki sąsiedztwa;

22. uważa, że spójność terytorialna powinna zostać rozwinięta jako zasada o charakterze 
przekrojowym, leżąca u podstaw wszystkich wspólnotowych obszarów polityki i działań; 
sądzi, że rozwijanie zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, w jaki sposób należy włączyć spójność terytorialną 
w przyszły rozwój wszystkich odpowiednich obszarów polityki wspólnotowej;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w kontekście spójności terytorialnej, dodatkowych 
wskaźników jakościowych w celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia odpowiedniej 
polityki w tej dziedzinie biorąc pod uwagę różne charakterystyki terytorialne; podkreśla 
jednak, że PKB pozostaje jedynym kryterium kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z funduszy strukturalnych;
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24. sądzi, że w celu lepszego koordynowania wpływu terytorialnego wspólnotowych 
obszarów polityki sektorowej, oddziaływania te winny być lepiej rozumiane i mierzone; 
nalega zatem, by Komisja przystąpiła do oceny wpływu terytorialnego tych obszarów 
polityki; spodziewa się, że Komisja przedstawi także konkretne sposoby utworzenia 
synergii pomiędzy tymi obszarami polityki terytorialnej i sektorowej;

25. przypomina od dawna stawiany wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej strategii UE 
na rzecz regionów o szczególnych właściwościach geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie wyzwań, które przed nimi 
stoją; sądzi, ze strategia UE powinna również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do szczególnych potrzeb oraz atutów tych terenów; 

26. podkreśla jednak, że opracowanie dodatkowych wskaźników oraz przeprowadzenie ocen 
o charakterze terytorialnym nie powinno prowadzić do zwiększenia biurokracji bądź 
dalszych opóźnień we wdrażaniu nowej polityki oraz realizowaniu działań wspierających 
spójność terytorialną; podkreśla potrzebę bezpośrednich rezultatów wynikających 
z włączenia spójności terytorialnej w następny zestaw programów w zakresie funduszy 
strukturalnych;

27. nalega, by państwa członkowskie zintensyfikowały wysiłki na rzecz realizacji dążeń 
wyrażonych w pozycji 4 pierwszego programu działania na rzecz wdrożenia agendy 
terytorialnej Unii Europejskiej, związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na temat 
spójności terytorialnej i zrównoważonego planowania przestrzennego, tworzeniem 
perspektyw i analizowaniem wpływu, a także potwierdza centralną rolę, jaką w tym 
procesie odgrywa ESPON;

28. ze szczególnym zainteresowaniem odnotowuje, że 5. sprawozdanie w sprawie postępów 
po raz pierwszy odwołuje się szczególnie do regionów znajdujących się w okresie 
przejściowym, które sytuują się pomiędzy „regionami konwergencji” a „regionami 
konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia”; uznaje potrzebę odrębnego potraktowania 
regionów, które obecnie są zawieszone pomiędzy wspomnianymi dwoma celami jako 
regiony „stopniowego wprowadzania” i „stopniowego wycofywania”; wzywa Komisję, 
by w kontekście spójności terytorialnej stworzyła bardziej kompleksowy system 
stopniowego przekazywania w okresie przejściowym pomocy regionom, które wkrótce 
przekroczą próg 75% PKB, w celu zapewnienia im jaśniej określonego statusu oraz 
większego bezpieczeństwa odnoszącego się do rozwoju;

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego podejścia da większą szansę na sukces, jeżeli organy 
regionalne i lokalne, jak również zainteresowane strony, które mogą zapewnić ogólne 
spojrzenie na potrzeby i cechy charakterystyczne danego terytorium oraz ich 
zrozumienie, od początku będą uczestniczyć w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii 
rozwojowych każdego terenu; 

30. uznaje, że koncepcja spójności terytorialnej wprowadza pewne nowe poglądy na to, jak 
poprawić zarządzanie w odniesieniu do polityki spójności; zgadza się z opinią, że do 
rozwiązania różnych problemów potrzebne są różne szczeble terytorialne, i że w związku 
z tym ustanowienie prawdziwych partnerstw pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i lokalnym na różnych poziomach stanowi 
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warunek wstępny w procesie tworzenia spójności terytorialnej i wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie do poczynienia wszelkich starań na rzecz rozwinięcia takiego 
zarządzania terytorialnego na wielu poziomach; uważa, że spójność terytorialna powinna 
polegać na określaniu właściwego poziomu terytorialnego dla odniesienia się do każdego 
obszaru polityki lub środka;

31 zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

To sprawozdanie z inicjatywy własnej stanowi odpowiedź na zieloną księgę w sprawie 
spójności terytorialnej i zawiera również niektóre ogólne rozważania na temat stanu debaty 
dotyczącej przyszłej polityki spójności UE przedstawionej w piątym sprawozdaniu 
z postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. Dostarcza ono analizy zielonej 
księgi i wysuwa się w nim pewne wstępne koncepcje w odpowiedzi na ten ważny dokument 
dotyczący polityki. Komisja Rozwoju Regionalnego uważa, że ważne jest, by Parlament 
Europejski przyjął jasne stanowisko nie tylko w sprawie sposobu, w jaki rozumiana jest 
spójność terytorialna oraz jej roli, ale także w sprawie przyszłości polityki regionalnej UE.

Kontekst

W sprawozdaniu z inicjatywy własnej w sprawie znaczenia spójności terytorialnej w rozwoju 
regionalnym (sprawozdawczyni: Ambroise Guellec), przyjętym w dniu 28 września 2005 r., 
Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do bezzwłocznego opublikowania białej 
księgi na temat spójności terytorialnej. Był to wówczas wyraźny sygnał ze strony Parlamentu, 
że kwestia spójności terytorialnej będzie kluczowym czynnikiem przyszłego rozwoju unijnej 
polityki regionalnej. Z tego względu wymaga ona odpowiedniej definicji. Włączenie 
spójności terytorialnej, obok spójności gospodarczej i społecznej do traktatu lizbońskiego (art. 
3 TUE i art. 174 TUE) wzmocniło rangę tej kwestii, mimo że jej definicja, metodologia 
i strategia pozostały stosunkowo niejasne. 

Od początku lat 90. trwa jednak ogólna debata na temat spójności terytorialnej. W 1999 r. 
Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego zapoczątkowała proces, który doprowadził 
w 2007 r. do przyjęcia Agendy terytorialnej Unii Europejskiej przez ministrów UE 
odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój obszarów miejskich. 
W wymienionych dokumentach politycznych położono ogromny nacisk na rolę, jaką spójność 
terytorialna miałaby odgrywać w zapewnieniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju 
w całej Unii. W sprawozdaniu w sprawie dalszych działań dotyczących agendy terytorialnej 
i karty lipskiej (sprawozdawczyni: Gisela Kallenbach) Parlament Europejski pozytywnie 
odniósł się do przedstawionego wyżej stanowiska i powtórzył apel o jasne zdefiniowanie 
spójności terytorialnej w przygotowywanej zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej.

Stan debaty dotyczącej przyszłości polityki spójności

Wyniki konsultacji publicznej dotyczącej przyszłości polityki spójności UE przedstawiono 
w piątym sprawozdaniu z postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej.
Sprawozdanie w sprawie postępów składa się z dwóch części. Parlament może poprzeć 
najważniejsze wnioski z procesu konsultacji (w ramach którego otrzymano ponad 100 
wypowiedzi). Są one w pełni zgodne ze stanowiskiem, które Parlament zajął w sprawozdaniu 
dotyczącym czwartego sprawozdania w sprawie spójności (sprawozdawczyni: Ambroise 
Guellec). Wymieniono wśród nich: odrzucenie wszelkich prób ponownego upaństwowienia 
oraz zobowiązanie do przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki wspólnotowej, która 
powinna równocześnie umożliwiać sprostanie takim wyzwaniom jak globalizacja, zmiany
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klimatyczne i demograficzne. W sprawozdaniu wyrażono także głębokie przekonanie, że 
omawiana polityka powinna być skierowana do wszystkich regionów Unii, przynosząc 
wartość dodaną dla wszystkich, nie tylko dla najuboższych regionów objętych celem 
konwergencji. Podkreślono również potrzebę synergii pomiędzy różnymi obszarami polityki 
sektorowej oraz zintegrowanego podejścia w tym zakresie w celu osiągnięcia optymalnych 
rezultatów w odniesieniu do realnego wzrostu i rozwoju.

Treść zielonej księgi Komisji

Komisja Europejska przyjęła w dniu 6 października 2008 r. zieloną księgę w sprawie 
spójności terytorialnej, opatrując ją tytułem: „Przekształcenie różnorodności terytorialnej 
w siłę”. Zielona księga nie zawiera definicji spójności terytorialnej, daje natomiast sygnał do 
szeroko zakrojonych konsultacji z władzami regionalnymi i lokalnymi, stowarzyszeniami, 
organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim służących pogłębieniu 
zrozumienia tego nowego pojęcia oraz jego skutków dla przyszłej polityki regionalnej UE. 
W tym celu zawarto w księdze listę konkretnych pytań dotyczących różnych aspektów, w tym 
definicji. Konsultacje społeczne w tej sprawie będą prowadzone do końca lutego 2009 r. 

Zgodnie z zieloną księgą spójność terytorialna polega na zapewnieniu harmonijnego rozwoju 
wszystkich obszarów UE oraz zagwarantowaniu ich mieszkańcom możliwości wykorzystania 
cech charakterystycznych tych obszarów. W zielonej księdze Komisja twierdzi, że 
różnorodność powinna zostać przekształcona w atut i czynnik przewagi konkurencyjnej 
przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju całej Unii. Największe wyzwanie polega 
zatem na tym, by pomóc poszczególnym obszarom jak najlepiej wykorzystać ich atuty. 
W związku z tym uznano w zielonej księdze, że skuteczne rozwiązania wymagają często 
zintegrowanego podejścia i współpracy różnych władz i zainteresowanych stron. 
W szczególny sposób podkreślono w niej też konieczność lepszego zarządzania polityką 
spójności, tak aby była bardziej elastyczna i aby można ją było dostosować do skali 
wymaganych działań.

Głównym tematem zielonej księgi jest konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich oraz propozycje działań, które pozwoliłyby uniknąć 
wyludnienia i rozrostu aglomeracji. Omówiono w niej szerzej trzy pojęcia, na podstawie 
których należy opracować konkretne działania polityczne, a mianowicie: koncentrację, 
połączenia i współpracę.

 Koncentracja wiąże się z takimi korzyściami jak wyższa wydajność i kreatywność, 
lecz ma też pewne skutki negatywne, zwłaszcza w postaci szkód w środowisku 
naturalnym, zatłoczenia dróg, wysokich cen gruntu i wykluczenia społecznego. 
A zatem spójność terytorialna polega na budowaniu w oparciu o zyski pochodzące 
z koncentracji, ale także na unikaniu nadmiernej koncentracji w odniesieniu do 
wzrostu oraz ułatwianiu dostępu do rosnących zysków dla aglomeracji na wszystkich 
terytoriach.

 Połączenia wiążą się przede wszystkim z potrzebą dążenia do integracji wspólnotowej 
zapewniającej szybki i skuteczny dostęp do rynku, usług i innych ludzi. Dotyczy to 
transportu, a także infrastruktury koniecznej do sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku, na przykład zapewniającej dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, 
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szerokopasmowego Internetu i sieci energetycznych. Połączenia te są obecnie 
rozmieszczone nierównomiernie na obszarze Unii. 

 Współpraca była zawsze ważnym elementem polityki spójności. Z zielonej księgi 
wynika, że do rozwiązania problemów o charakterze transgranicznym – od 
dojeżdżania do pracy po ochronę środowiska naturalnego – potrzeba znacznie więcej 
działań w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna odbywać się na wielu szczeblach 
z udziałem nowych partnerów. 

Komisja dostrzega także szczególne trudności w rozwoju trzech rodzajów regionów 
o szczególnym charakterze geograficznym (regionów górskich, wyspiarskich, słabo 
zaludnionych) oraz próbuje ustalić, czy potrzebne są szczególne rozwiązania polityczne jako 
przeciwwaga dla tego rodzaju trudności. Komisja zwraca także uwagę na szereg dziedzin 
polityki UE, które mają istotne skutki terytorialne (np. transport, energetykę, pierwszy filar 
WPR, zatrudnienie, ochronę środowiska naturalnego), podkreślając znaczenie stworzenia 
synergii między nimi. 

Ogólne uwagi sprawozdawcy

A. ZIELONA KSIĘGA

 Przyjęcie zielonej księgi: Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie zielonej 
księgi w sprawie spójności terytorialnej, gdyż jest ona odpowiedzią na wyrażany od 
dawna postulat Parlamentu. Mimo że traktat lizboński nie został jeszcze ratyfikowany, 
a zatem spójność terytorialna w chwili obecnej nie ma formalnej podstawy 
traktatowej, omawiana zielona księga zawiera pierwszą analizę pojęcia, które wraz ze 
spójnością gospodarczą i społeczną stanie się priorytetem Unii.

 Definicja: Zielona księga jest jednak niedostatecznie ambitna, gdyż nie zawiera 
konkretnej definicji tego nowego pojęcia, mimo że takie było pierwotne założenie. 
W praktyce oznacza to dalsze opóźnienie we wprowadzeniu w życie pojęcia spójności 
terytorialnej. Należy podkreślić, że Parlament Europejski oczekuje, iż konsultacje 
społeczne zaowocują jasną definicją spójności terytorialnej, która zostanie uzgodniona 
wspólnie, przyjęta i zrozumiana przez wszystkie zainteresowane strony działające 
w dziedzinie polityki regionalnej. 

 Konsultacje społeczne: W tym kontekście sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat spójności terytorialnej. Powodzenie tego 
procesu jest bezpośrednio związane z jak najszerszym uczestnictwem w debacie 
różnych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego, a posłowie do 
Parlamentu Europejskiego mają również do odegrania aktywną rolę w przyczynianiu 
się do propagowania zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej wśród obywateli 
europejskich. 

 W oczekiwaniu na publikację białej księgi: Sprawozdawca sądzi, iż Parlament 
Europejski powinien zdecydowanie domagać się opublikowania białej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej po zakończeniu procesu konsultacji. Sprawozdawca 
jest również zdania, że jej opublikowanie mogłoby jedynie stanowić pierwszy krok 
w kierunku przełożenia spójności terytorialnej na konkretne przepisy, które powinny 
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zostać wprowadzone w ramach następnego pakietu legislacyjnego dotyczącego 
funduszy strukturalnych na okres programowania po 2013 r. 

 Aspekty finansowe: Sprawozdawca popiera wyłączenie z omawianej debaty aspektów 
budżetowych i finansowych spójności terytorialnej. Uważa on, że stanowisko 
Parlamentu Europejskiego powinno się raczej ograniczać do aspektów politycznych 
nowego celu i dopiero na późniejszym etapie należałoby rozważyć, w jaki sposób 
i w jakim stopniu nowa koncepcja może wywrzeć wpływ na budżet Unii po 2013 r.

B. POJĘCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ

Analiza nowego pojęcia: Sprawozdawca jest zdania, że spójność terytorialna to odrębne 
pojęcie, które powinno zapewnić wyraźną wartość dodaną dla spójności gospodarczej 
i społecznej. Trzy elementy składowe spójności (gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać swój wpływ, zachowując jednak odrębne 
zadania w ramach jednego, zintegrowanego pojęcia. Cele te nie powinny być zatem 
postrzegane w ramach określonej hierarchii. Omawiana debata powinna służyć nie tylko 
określeniu wartości dodanej spójności terytorialnej oraz konkretnych korzyści, jakie 
obywatele europejscy powinni móc czerpać z wprowadzenia jej w życie, lecz również 
rozważeniu, w jaki sposób pojęcie to zostanie włączone w nurt przyszłej polityki 
regionalnej UE.

Odrzucenie perspektywy Europy asymetrycznej: Sprawozdawca jest zdania, że 
harmonijny rozwój Unii w widoczny sposób przyczyni się do zwiększenia przewagi 
konkurencyjnej unijnej gospodarki. Dlatego też spójność terytorialna nie może być 
interpretowana inaczej niż jako pojęcie przekrojowe leżące u podstaw całej Unii. 
Wyzwanie polega na skoncentrowaniu się na skuteczniejszych narzędziach, które 
pozwoliłyby osiągnąć ten cel. Prace Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania 
Przestrzennego (ESPON) są szczególnie istotne w tym zakresie, ponieważ służą 
przedstawieniu konsekwencji poszczególnych modeli rozwoju dla rozwoju terytorialnego 
UE. Prace te powinny także doprowadzić do opracowania dodatkowych wskaźników 
jakościowych w celu odniesienia się do specyficznych cech terytorialnych oraz realnego 
wsparcia opracowania i wdrożenia odpowiedniej polityki.

Zapewnienie korzyści w całej Unii: Sugestia ta jest szczególnie istotna w związku 
z tworzeniem w całej Unii ośrodków doskonałości, które są niezbędne dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, innowacji technologicznych i miejsc pracy. Należy 
zachęcać do szerszych interakcji i transferu wiedzy pomiędzy ośrodkami i klastrami badań 
i innowacji a otaczającymi je regionami. Prężnie rozwijające się ośrodki powinny 
zapewnić korzyści rozłożone jednakowo na całym obszarze UE, tak aby 
zmaksymalizować skutki poczynionych inwestycji.

Wykorzystanie potencjału każdego regionu: Nie istnieje jednolity model rozwoju dla całej 
Unii Europejskiej, który sprawdziłby się tak samo dobrze we wszystkich regionach. 
Różnorodność Unii jest jednak jej mocną stroną. Należy wskazać atuty każdego 
z europejskich regionów i wykorzystać je w celu zwiększenia jego konkurencyjności oraz 
zagwarantowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu. W tym kontekście za szczególnie 
ważne sprawozdawca uważa stanowisko byłego premiera Finlandii Esko Aho, wyrażone 
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w artykule opublikowanym niedawno w „Financial Times” (w dniu 16 lipca 2008 r.). 
Esko Aho twierdzi w nim, że Unia Europejska powinna skoncentrować się na utworzeniu 
na całym swym obszarze klastrów wzorowanych na Dolinie Krzemowej. Należy 
koniecznie przekazać środki nielicznym istniejącym klastrom, zamiast rozdawać je 
w wielu miejscach z niewielkimi szansami na powodzenie. Innymi słowy, nie każdy 
region dysponuje potencjałem czy też środkami, aby stać się ośrodkiem doskonałości; nie 
jest to cel, do którego powinniśmy dążyć. UE powinna ograniczyć swe dążenia w tym 
względzie. 

Wspieranie dążenia do europejskiej współpracy terytorialnej: Niezaprzeczalna wartość 
dodana tego projektu w skali europejskiej została już udowodniona ponad wszelką 
wątpliwość. Bezpośredni udział władz lokalnych i regionalnych w planowaniu 
i wdrażaniu dotyczących ich programów współpracy transgranicznej, ponadnarodowej 
i międzyregionalnej stanowi kolejny pozytywny sygnał dla przyszłego rozwoju tego 
kierunku polityki. W tym względzie należy również podkreślić znaczenie wymiaru 
transgranicznego oraz odpowiednich programów operacyjnych w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa. Jest to niewątpliwy sukces unijnej polityki regionalnej, powinien 
więc uzyskać znaczne wsparcie w nadchodzącym okresie programowania.

Regiony o szczególnych cechach geograficznych: W zielonej księdze w sprawie spójności 
terytorialnej uwzględniono szczególne trudności rozwojowe trzech rodzajów regionów: 
górskich, wyspiarskich i słabo zaludnionych. Parlament Europejski od dawna wzywał do 
opracowania kompleksowej strategii, dzięki której regiony te mogłyby zrównoważyć 
poważne i trwałe niedostatki przyrodnicze i demograficzne. Należy zatem poświęcić 
szczególnie dużo uwagi rozwojowi tych regionów, aby zapewnić harmonijny rozwój Unii 
i osiągnąć spójność terytorialną. Sprawozdawca podkreśla jednak, że spójność terytorialna 
pozostaje pojęciem horyzontalnym, obejmującym wszystkie regiony UE; nie może być 
ona interpretowana jako nowa polityka skierowana do regionów o szczególnych cechach 
geograficznych. 

Wpływ terytorialny wspólnotowej polityki sektorowej: Sprawozdawca jest rozczarowany 
faktem, że w odpowiednim rozdziale zielonej księgi ograniczono się jedynie do 
przedstawienia wykazu sektorów unijnej polityki, które wywierają silny wpływ 
terytorialny, nie wymieniając jednak spójności terytorialnej jako priorytetowego celu czy 
też warunku wstępnego rozwoju tych dziedzin. Parlament Europejski wielokrotnie 
popierał potrzebę przyjęcia zintegrowanego podejścia w ramach wszystkich działań 
i dziedzin polityki Unii. Z politycznego punktu widzenia można uznać, że koncepcja ta 
jest w pełni równoważna z koniecznością skoordynowania skutków terytorialnych 
wszystkich sektorów polityki wspólnotowej na określonym obszarze. Równocześnie 
należy jednak zwrócić uwagę na następującą kwestię: kładąc nacisk na wymiar 
terytorialny innych sektorów polityki UE, Parlament Europejski nie próbuje umniejszyć 
znaczenia i niezależności unijnej polityki regionalnej. Wręcz przeciwnie, zintegrowane 
podejście służy zmaksymalizowaniu skutków działań strukturalnych w terenie oraz 
płynących z nich korzyści dla obywateli europejskich. 

Zarządzanie terytorialne: W zielonej księdze uznano lepsze zarządzanie terytorialne za 
klucz do pomyślnego wdrożenia polityki spójności w przyszłości. Na podstawie 
wniosków zawartych w sprawozdaniu PE w sprawie zarządzania i partnerstwa na szczeblu 
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krajowym i regionalnym, i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej 
(sprawozdawca: Jean Marie Beaupuy), przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 18 
września 2008 r., sprawozdawca podnosi kwestię potrzeby wspierania systemu 
wieloszczeblowego zarządzania oraz wskazania odpowiedniego szczebla władz 
terytorialnych, na którym działania byłyby najskuteczniejsze na poszczególnych etapach 
planowania i wdrażania programów. Ze szczególną uwagą traktuje się również potrzebę 
nawiązania nowych partnerstw terytorialnych, które powinny być kluczowym elementem 
wszelkich istotnych analiz odnoszących się do zielonej księgi. 

Regiony w okresie przejściowym: Sprawozdawca odnotowuje, że 5. sprawozdanie 
w sprawie postępów po raz pierwszy odwołuje się szczególnie do „regionów w okresie 
przejściowym”, które sytuują się pomiędzy „regionami konwergencji” a „regionami 
konkurencyjności i zatrudnienia”. Wydaje się, że jest to pierwsza próba odrębnego 
potraktowania regionów, które obecnie są zawieszone pomiędzy wspomnianymi dwoma 
celami jako regiony stopniowego wprowadzania i stopniowego wycofywania. 
Sprawozdawca w pełni popiera podejście zawarte w sprawozdaniu, w kontekście 
spójności terytorialnej, nie tylko dlatego, że pozwala ono sprecyzować status tych 
regionów, lecz przede wszystkim dlatego, że uwzględniono w nim potrzebę opracowania 
i wdrożenia bardziej kompleksowego systemu stopniowego przekazywania w okresie 
przejściowym pomocy regionom, które wkrótce przekroczą próg 75% PKB.

Zielona księga na temat spójności terytorialnej nawiązuje do pewnej liczby kwestii, które 
należy wziąć pod uwagę, jak dostęp do usług świadczonych w interesie publicznym czy 
stworzenie dodatkowych wskaźników w celu lepszego monitorowania cech 
charakterystycznych spójności terytorialnej i trendów w tej dziedzinie. W sprawozdaniu 
przedstawiono poglądy sprawozdawcy na wszystkie te kwestie. 

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu sformułowano szereg rozważań na temat komunikatów Komisji 
dotyczących omawianych kwestii i zawarto w nim sugestie dla Komisji, państw 
członkowskich i organów regionalnych i lokalnych, aby przygotować bazę dla lepszego 
zrozumienia pojęcia spójności terytorialnej oraz tego, jakie byłyby konsekwencje włączenia 
wymiaru terytorialnego w politykę spójności dla wszystkich zaangażowanych stron.

Co jednak ważniejsze, oczekuje się, że sprawozdanie przyczyni się do skonsolidowania 
stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas zakrojonej na skalę europejską debaty na 
temat spójności terytorialnej, a te rozważania zdecydowanie wpłyną na szerszą dyskusję 
dotyczącą przyszłości polityki regionalnej i polityki spójności w okresie po roku 2013 oraz na 
kształt funduszy strukturalnych w następnym okresie programowania.
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