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Komisja Europejska przyjê³a w dniu 10 lutego 2004 roku

propozycjê bud¿etu rozszerzonej Unii Europejskiej

licz¹cej w sumie 27 Pañstw Cz³onkowskich1 na okres lat

2007–2013.

By³a to wa¿na decyzja, w zwi¹zku z któr¹ Komisja przy-

jê³a pogl¹d, ¿e dzia³ania interwencyjne Unii w szeregu

kluczowych dziedzinach prowadzenia polityki wymagaj¹

wzmocnienia. W szczególnoœci KE postanowi³a, ¿e am-

bitna polityka spójnoœci winna stanowiæ zasadniczy

element ca³ego pakietu. Co wa¿ne — przy nowej stru-

kturze bud¿etu Komisja podtrzymuje pogl¹d, ¿e polityce

spójnoœci winno siê przydzieliæ jedn¹, przejrzyst¹ bud¿e-

tow¹ rubrykê, co bêdzie nieodzowne dla zagwaranto-

wania pewnoœci i stabilnoœci, nieodzownych w kon-

tekœcie planowania kolejnej generacji krajowych i

regionalnych programów wieloletnich.

Podjêta decyzja odzwierciedla wysi³ek podjêty od czasu

opublikowania raportu na temat polityki spójnoœci (w

roku 2001), który zapocz¹tkowa³ debatê nad

przysz³oœci¹ polityki spójnoœci w poszerzonej Unii, w

okresie rozpoczynaj¹cym siê od roku 2007. Wnioski z

obecnego, trzeciego raportu na temat polityki spójnoœci,

przedstawiaj¹ szczegó³ow¹ propozycjê dotycz¹c¹ pr-

iorytetów i systemu urzeczywistniania programów nowej

generacji w ramach polityki spójnoœci, w zgodnoœci z

szeroko ujêtymi wytycznymi wyznaczonymi w

perspektywie finansowej. Nastêpuj¹ca po uwagach

wstêpnych czêœæ 1 raportu wyznacza nowe priorytety dla

polityki spójnoœci. W czêœci 2 opisano g³ówne elementy

nowego systemu realizacji programów. Z kolei w czêœci 3

poruszono zagadnienie nastêpstw powy¿szego dla

wykorzystywanych zasobów.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e polityka spójnoœci

— stanowi¹ca jeden z filarów europejskiej konstrukcji,

obok jednolitego rynku i unii walutowej — stanowi jedyn¹

liniê polityki Unii Europejskiej, która w wyraŸny sposób

zajmuje siê problemami nierównoœci gospodarczej i

spo³ecznej. Jest to zatem polityka bardzo szczególnego

rodzaju, zawieraj¹ca element transferu œrodków miêdzy

Pañstwami Cz³onkowskimi za poœrednictwem bud¿etu

UE w celu wspierania wzrostu gospodarczego i trwa³ego

rozwoju, za spraw¹ inwestowania w kapita³ ludzki i

rzeczowy.

Oznacza to równie¿, ¿e koncepcja spójnoœci, która zna-

laz³a zastosowanie na poziomie europejskim, nie mia³a

charakteru dzia³añ pasywnych, polegaj¹cych jedynie na

redystrybucji dochodu, lecz by³a polityk¹ dynamiczn¹,

maj¹c¹ na celu stwarzanie zasobów i œrodków poprzez

dzia³ania ukierunkowane na czynniki konkurencyjnoœci

gospodarczej i zatrudnienia — szczególnie tam, gdzie

pozostaje niewykorzystany bogaty potencja³.

Cztery wyzwania na przysz³oœæ

Potrzeba wiêkszej spójnoœci w rozszerzonej Unii

Rozszerzenie Unii do 25 pañstw, a nastêpnie do 27 lub

wiêcej, bêdzie przedstawiaæ sob¹ nie maj¹ce prece-

densu wyzwanie dla konkurencyjnoœci i wewnêtrznej

spójnoœci Unii. Jak to zilustrowano w niniejszym raporcie,

rozszerzenie doprowadzi do poszerzenia luki w rozwoju

gospodarczym, geograficznego przesuniêcia problemu

wystêpuj¹cych ró¿nic i nierównoœci w kierunku wschod-

nim i trudniejszej sytuacji w zakresie zatrudnienia:

spo³eczno-ekonomiczne ró¿nice ulegn¹ podwojeniu,

zaœ poziom unijnego PKB spadnie o 12,5%.

Jednoczeœnie ca³a Unia stoi w obliczu wyzwañ wynika-

j¹cych z przypuszczalnego przyspieszenia restrukturyzacji

gospodarki, wynik³ego z kolei z procesu globalizacji, swo-

body obrotu handlowego, rewolucji technologicznej,
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rozwoju gospodarki i spo³eczeñstwa opartych na wiedzy,

starzenia siê ludnoœci, a tak¿e rosn¹cej imigracji.

Wystêpuj¹ce w Europie zjawisko demograficznego sta-

rzenia siê stanowi szczególne wyzwanie. Regionalnie

wystêpuj¹ce ró¿nice w tym wzglêdzie s¹ znacz¹ce, sta-

nowi¹c odzwierciedlenie tendencji w zakresie liczby na-

rodzin i zgonów, a tak¿e migracji ludnoœci. Przeciwstawia-

nie siê tym problemom to nie tylko kwestia radzenia so-

bie ze wzrostem liczby ludzi uzale¿nionych od osób

czynnych zawodowo, wymaga to równie¿ zagwaranto-

wania, aby strategie rozwoju, krajowa i regionalna, zo-

sta³y dostosowane do warunków demograficznych i by³y

zdolne zw³aszcza do czynnego wspierania aktywnej po-

lityki obejmuj¹cej powy¿szy proces starzenia siê, a tak¿e

wyzyskania czêstokroæ nie w pe³ni wykorzystywanego

potencja³u starszych cz³onków populacji.

Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wzrost gospodarczy w UE uleg³ wy-

raŸnemu spowolnieniu w ci¹gu trzech lat po opubliko-

waniu ostatniego raportu na temat polityki spójnoœci. W

wyniku tego zaznaczy³ siê ponowny wzrost bezrobocia w

wielu czêœciach Unii, ze wszystkimi tego nastêpstwami

spo³ecznymi. W celu zaradzenia w sytuacji, Unia po-

winna w pe³ni wyzyskaæ mo¿liwoœci, jakie daje obecnie

wystêpuj¹ca tendencja ku odnowie.

Wzmocnienie unijnych priorytetów

W ramach wysi³ków na rzecz poprawy funkcjonowania go-

spodarki unijnej, g³owy pañstw i szefowie rz¹dów pañstw

UE na spotkaniu w Lizbonie w marcu 2003 ustanowili strate-

giê skierowan¹ na uczynienie Europy do roku 2010 go-

spodark¹ najlepiej prosperuj¹c¹ i najbardziej konkurency-

jn¹ opart¹ na wiedzy. Na posiedzeniu Rady Europejskiej

w Nicei w roku 2000 przekszta³cono sformu³owane w

Lizbonie cele zwi¹zane ze zmniejszeniem ubóstwa w

skoordynowan¹ unijn¹ strategiê na rzecz integracji

spo³ecznej. Z kolei na posiedzeniu Rady w czerwcu 2001 r.

w Goeteborgu poszerzono zakres lizboñskiej strategii o

nowy element nacisku po³o¿onego na ochronê œrodowiska

i osi¹gniêcie trwalszego modelu rozwoju.

Polityka spójnoœci wnosi istotny wk³ad w realizacjê powy¿-

szych celów; w rezultacie wzrost i spójnoœæ s¹ elementami

wspieraj¹cymi siê nawzajem. Niweluj¹c wystêpuj¹ce ró¿ni-

ce Unia pomaga zagwarantowaæ, ¿e wszystkie grupy

spo³eczne i regiony mog¹ wnieœæ swój wk³ad w ogólny ro-

zwój gospodarczy Unii i odnieœæ z niego okreœlone dla sie-

bie korzyœci. Wizjê tê odzwierciedlaj¹ art. 3 i 158 Traktatu;

jest ona dodatkowo wzmocniona w zapisach projektu

unijnej konstytucji, na zasadzie wprowadzenia bardziej kla-

rownego odniesienia do terytorialnego wymiaru spójnoœci.

Polityka spójnoœci jest konieczna równie¿ w sytuacji, w

której inne elementy wspólnotowej polityki ³¹cz¹ siê z

istotnymi korzyœciami, w powi¹zaniu z ograniczonymi,

lecz odpowiednio ulokowanymi czy te¿ zdecentralizowa-

nymi kosztami. Polityka spójnoœci pomaga odpowie-

dnio rozprowadziæ uzyskiwane korzyœci. Przewiduj¹c

wyst¹pienie zmian i u³atwiaj¹c przystosowanie siê do

nich, polityka spójnoœci mo¿e dopomóc do ograniczenia

negatywnego oddzia³ywania ró¿nych czynników.

Z powy¿szego powodu polityka spójnoœci musi byæ we

wszystkich swoich wymiarach postrzegana jako integralny

element strategii lizboñskiej, nawet, jeœli obecnie, jak na to

wskaza³a Komisja w kontekœcie perspektywy finansowej,

projekt polityki stoj¹cy u pod³o¿a realizacji potrzeb okre-

œlonych w Lizbonie wymaga ukoñczenia i uaktualnienia.

Innymi s³owy, polityka spójnoœci musi w³¹czyæ w swój ob-

rêb cele z Lizbony i z Goeteborga, staj¹c siê zarazem za-

sadniczym motorem napêdowym ich urzeczywistnienia —

poprzez krajowe i regionalne programy rozwoju.

Wzrost jakoœci na rzecz propagowania

bardziej zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju

W niniejszym raporcie przedstawiono, ¿e utrzymuj¹ce

siê miêdzy krajami i regionami ró¿nice w zakresie zdol-

noœci produkcyjnych, wydajnoœci i dostêpu do zatrudnie-

nia wynikaj¹ ze strukturalnych niedoborów w zakresie

kluczowych czynników konkurencyjnoœci, a wiêc nieodpo-

wiedniego wyposa¿enia w kapita³ rzeczowy i ludzki, brak

potencja³u innowacyjnego i dobrego zarz¹dzania na po-

ziomie regionu, jak równie¿ niskiego poziomu kapita³u

œrodowiskowego.

Koszt ewentualnego niepodjêcia energicznej polityki

spójnoœci w kierunku propagowania idei wzrostu i prze-

ciwstawienia siê wystêpuj¹cym nierównoœciom jest za-

tem mierzalny nie tylko w kategoriach potencjalnej utraty

osobistego i spo³ecznego dobrobytu, lecz tak¿e, w ka-

tegoriach ekonomicznych, utraty potencjalnego real-

nego dochodu i wy¿szego standardu ¿ycia. Bior¹c pod

uwagê wzajemne zale¿noœci, jakie s¹ w³aœciwe dla zin-

tegrowanej gospodarki, straty te nie ograniczaj¹ siê do

mniej konkurencyjnych regionów lub osób, które nie pra-

cuj¹ lub wykonuj¹ zawody nieproduktywne, lecz ich

oddzia³ywanie dotyczy ka¿dego mieszkañca Unii.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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Umacnianie regionalnej konkurencyjnoœci za spraw¹ od-

powiednio ukierunkowanego inwestowania na ca³ym ob-

szarze Unii, a tak¿e stwarzanie gospodarczych szans,

pomagaj¹cym ludziom wykorzystaæ swój potencja³, bê-

dzie zatem stanowiæ podstawê potencja³u wzrostowego

unijnej gospodarki jako ca³oœci, ku wspólnej korzyœci. Za

spraw¹ zabezpieczenia bardziej zrównowa¿onego

rozk³adu dzia³alnoœci gospodarczej na obszarze Unii,

polityka regionalna przyczynia siê do zmniejszenia presji

w postaci nadmiernej koncentracji, tworz¹cych siê

zatorów i „w¹skich garde³”.

Nowe partnerstwo dla spójnoœci

Reforma polityki spójnoœci powinna równie¿ stworzyæ

okazjê do wy¿szej efektywnoœci, przejrzystoœci i odpowie-

dzialnoœci. To z kolei wymaga nade wszystko okreœle-

nia strategicznej koncepcji, która pozwoli prowadzonej

polityce jednoznacznie okreœliæ swoje priorytety, z gwa-

rancj¹ skoordynowania podejmowanych dzia³añ z sys-

temem odpowiedniego zarz¹dzania w sferach gospo-

darczej i spo³ecznej, i zarazem pozwoli na dokonywanie

regularnych przegl¹dów dokonanych postêpów.

Naturaln¹ konsekwencj¹ powy¿szego jest potrzeba

wzmocnienia potencja³u instytucjonalnego na wszys-

tkich poziomach sprawowania w³adzy w ca³ej Unii, opar-

tego o jeden z kluczowych atutów polityki spójnoœci.

Nowa budowa unijnej polityki

spójnoœci w okresie po roku 2006

Lepsze ukierunkowanie

dzia³añ interwencyjnych

W ramach publicznej debaty na temat przysz³oœci polityki

spójnoœci, o której by³a mowa powy¿ej, sformu³owano

wniosek, ¿e jest szereg spraw wa¿nych dla spójnoœci w

Unii jako ca³oœci („(...) zagadnienia konkurencyjnoœci,

trwa³ego, zrównowa¿onego rozwoju oraz restruktury-

zacji gospodarczej i spo³ecznej dotycz¹ wszystkich

Pañstw Cz³onkowskich”2). Elementy te maj¹ znaczenie

kluczowe dla zrozumienia sformu³owanej poni¿ej pro-

pozycji dotycz¹cej przysz³oœciowych priorytetów.

W wyniku odbytej debaty Komisja proponuje, aby dzia³ania

wspierane w ramach polityki spójnoœci skupia³y siê na in-

westowaniu w ograniczon¹ liczbê wspólnotowych

priorytetów, stanowi¹cych odzwierciedlenie strategii liz-

boñskiej i goeteborskiej, w których zakresie interwencje po-

dejmowane przez Wspólnotê spodziewane s¹ przynieœæ

poprzez efekt dŸwigni i znacz¹c¹ wartoœæ dodan¹. Wobec

tego, jeœli chodzi o programy regionalne, Komisja propo-

nuje „podstawow¹ listê” zawieraj¹c¹ ograniczon¹ liczbê

nastêpuj¹cych kluczowych tematów: innowacje i go-

spodarka oparta na wiedzy, ochrona œrodowiska i za-

pobieganie ryzyku, dostêpnoœæ do us³ug le¿¹cych w

ogólnym interesie gospodarczym. Jeœli chodzi o pro-

gramy dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z zatrudnieniem

— nacisk zostanie po³o¿ony na wprowadzanie w ¿ycie re-

form niezbêdnych do dokonania postêpu na drodze ku

pe³nemu zatrudnieniu, poprawie jakoœci i wydajnoœci pra-

cy, a tak¿e propagowania integracji i spójnoœci spo³ecznej

— zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami Europejskiej

Strategii Zatrudnienia.

Wskazane priorytetowe obszary tematyczne zachowa³yby

wa¿noœæ dla Unii, aczkolwiek wymaga³yby jednak

uzupe³nienia i poszetzenia w taki sposób, aby uwzglê-

dnia³y specyficzne pottzeby mniej rozwiniêtych regionów i

Pañstw Cz³onkowskich, w których w dalszym ci¹gu istniej¹

pottzeby dodatkowe, np. w odniesieniu do koniecznoœci

zbudowania infrastruktury i kszta³towania potencja³u insty-

tucjonalnego. O tych aspektach jest mowa poni¿ej (zob. te¿

pierwsz¹ ramkê na koñcu niniejszej czêœci).

Trzy priorytety Wspólnoty

Realizacja priorytetowych tematów by³aby zorganizo-

wana wokó³ uproszczonej, bardziej przejrzystej struktury

ramowej, w której przysz³a generacja programów zo-

sta³aby pogrupowana pod ttzema nag³ówkami: konwer-

gencja, konkurencyjnoœæ i zatrudnienie w regionach oraz

wspó³praca terytorialna.

Konwergencja: wspieranie wzrostu i twotzenia

miejsc pracy w najmniej rozwiniêtych Pañstwach

Cz³onkowskich i regionach

Programy dotycz¹ce konwergencji obejmuj¹ mniej

rozwiniête Pañstwa Cz³onkowskie i regiony, które zgod-

nie z liter¹ Traktatu, stanowi¹ najwy¿szy priorytet wspól-

notowej polityki spójnoœci. Traktat wzywa bowiem do

zmniejszenia ró¿nic wystêpuj¹cych miêdzy „poziomami

rozwoju ró¿nych regionów i zacofania najmniej uprzywi-

lejowanych regionów lub wysp, w tym obszarów wiej-

skich” (art. 158). Rozszetzenie Unii doprowadzi do

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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bezprecedensowego wzrostu ró¿nic wystêpuj¹cych w

obrêbie Unii, których niwelowanie bêdzie wymagaæ wie-

loletnich, uporczywych wysi³ków.

Tak nakreœlony cel bêdzie w pierwszym rzêdzie dotyczy³

regionów3, w których poziom PKB na mieszkañca wy-

nosi poni¿ej 75% œredniej dla Wspólnoty.4

Zasadniczym celem polityki spójnoœci w tym kontekœcie

by³oby propagowanie warunków zwiêkszaj¹cych wzrost,

jak i czynników prowadz¹cych do realnej konwergencji.

W ramach strategii powinno siê planowaæ rozwój d³ugofa-

lowej konkurencyjnoœci i zatrudnienia.

Zgodnie z propozycj¹ Komisji, opcja tymczasowej pomocy

znajdzie zastosowanie wobec regionów, w których poziom

PKB na mieszkañca wynosi³by poni¿ej 75% na miesz-

kañca wspólnotowej œredniej, wyliczonej dla 15 krajów UE

(tzw. efekt statystyczny rozszerzenia). S¹ to regiony, w któ-

rych obiektywne okolicznoœci nie uleg³y zmianie, choæ

wystêpuj¹cy w nich poziom PKB na mieszkañca bêdzie re-

latywnie wy¿szy w rozszerzonej Unii. W celu zapewnienia

równoœci, a tak¿e pozwolenia zainteresowanym regionom

na dokoñczenie procesu konwergencji, œwiadczona po-

moc bêdzie wiêksza ni¿ zadecydowano w Berlinie w roku

1999 wzglêdem regionów bêd¹cych w tzw. fazie

przejœciowej („phasing-out”) obecnej generacji.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czyni¹c tê propozycjê Komisja optuje

za bardziej rygorystycznymi wariantami spoœród czterech

przedstawionych w II-gim raporcie na temat polityki spój-

noœci, w ogólnym interesie koncentracji i skuteczniejszej

polityki spójnoœci. Rozumie siê przez to, ¿e tego rodzaju

wspomaganie zakoñczy³oby siê w roku 2013 i ¿e po nim nie

nast¹pi³by ju¿ kolejny okres fazy przejœciowej.

Programy by³yby wspierane ze œrodków finansowych

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(EFRR), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) i

Funduszu Spójnoœci5, zgodnie z zasadami sfor-

mu³owanymi w Traktacie.

Dla zilustrowania zagadnienia EFRR zapewnia³by

wsparcie na rzecz:

– modernizowania i dywersyfikacji gospodarczej stru-

ktury Pañstw Cz³onkowskich i regionów, ze zwróceniem

szczególnej uwagi na innowacje i przedsiêbiorczoœæ,

szczególnie poprzez tworzenie œciœlejszych zwi¹zków

instytutów badawczych z okreœlon¹ bran¿¹

przemys³ow¹, sprzyjanie uzyskiwaniu dostêpu do

technologii teleinformatycznych i ich wykorzystywaniu,

rozwój warunków sprzyjaj¹cych dzia³alnoœci badawc-

zo-rozwojowej, polepszenie dostêpu do œrodków fi-

nansowych i wiedzy specjalistycznej oraz sprzyjanie

nowym przedsiêwziêciom gospodarczym;

– rozbudowy i modernizacji podstawowych elementów

infrastruktury takich jak sieci transportowo-komunika-

cyjne, telekomunikacyjne i energetyczne, urz¹dzenia

wodoci¹gowe i zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska;

– ochrony œrodowiska, w szczególnoœci za spraw¹

wspierania Pañstw Cz³onkowskich w wysi³kach na

rzecz osi¹gniêcia pe³nej zgodnoœci z ustawodaw-

stwem unijnym, wspomagania rozwoju ekologicznych

ga³êzi przemys³u, rewitalizacji porzuconych terenów

przemys³owych, wspierania œrodków zapobiegaj¹cych

powstawaniu ryzyka naturalnego i technologicznego,

inwestowania w infrastrukturê w powi¹zaniu z za³o-

¿eniami programu „Natura 2000”, przyczyniaj¹c siê w

ten sposób do trwa³ego rozwoju gospodarczego,

sprzyjania czystszym sposobom transportowania, a

tak¿e rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej;

– umacniania potencja³u instytucjonalnego admini-

stracji pañstwowej i regionalnej na okolicznoœæ

zarz¹dzania funduszami strukturalnymi i Fundu-

szem Spójnoœci.

EFS wzmocni³by swoj¹ rolê jako g³ówny instrument fi-

nansowy Wspólnoty, który s³u¿y wspieraniu Europejskiej

Strategii Zatrudnienia poprzez:

– podnoszenie jakoœci i otwartoœci instytucji rynku pra-

cy, systemów edukacji i szkoleñ, a tak¿e us³ug so-

cjalnych i opieki spo³ecznej;

– zwiêkszenie inwestycji w kapita³ ludzki, podnoszenie

poziomów kszta³cenia, odpowiednie przystosowy-

wanie kwalifikacji obywateli i zagwarantowanie

wszystkim dostêpu do rynku pracy;

– wspieranie przystosowywania siê administracji pu-

blicznej do zmian poprzez budowanie potencja³u

administracyjnego i instytucjonalnego.

Programy nowej generacji ukierunkowane na zatrudnie-

nie powinny wzi¹æ pod uwagê doœwiadczenia zdobyte

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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w trakcie prowadzonej obecnie inicjatywy EQUAL na

ca³ym obszarze Unii (obejmuj¹c innowacje, pe³nomo-

cnictwo i odpowiedzialnoœæ w dzia³aniu, partnerstwo i

miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie kwestii

zwi¹zanych z zatrudnieniem).

Fundusz Spójnoœci mia³by zastosowanie do Pañstw

Cz³onkowskich o poziomie dochodu narodowego brutto

sytuuj¹cym siê poni¿ej 90% œredniej dla Wspólnoty.6 Na

obecny okres Komisja proponuje utrzymaæ œródokreso-

w¹ ocenê kwalifikowania siê do korzystania ze wsparcia

w ramach Funduszu Spójnoœci.

Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez perspektywê

finansow¹ Fundusz Spójnoœci powinien umocniæ swój

wk³ad w trwa³y rozwój. W tym zakresie, g³ównymi priory-

tetami pozostan¹ przede wszystkim transeuropejskie sieci

transportowe, ale i przedsiêwziêcia realizowane w interesie

ogólnoeuropejskim i elementy infrastruktury œrodowi-

skowej. Aby osi¹gn¹æ odpowiedni¹ równowagê, maj¹c¹

odzwierciedlaæ szczególne potrzeby nowych Pañstw

Cz³onkowskich, przewidziano równie¿ wspieranie przed-

siêwziêæ takich jak programy obejmuj¹ce transport kolejo-

wy, morski, œródl¹dowy i multimodalny poza obrêbem sieci

TEN-T, komunikacjê miejsk¹ o trwa³ym charakterze oraz

istotne inwestycje œrodowiskowe w kluczowych dziedzi-

nach wydajnoœci energetycznej lub energii pozyskiwanej

ze Ÿróde³ odnawialnych.

Konkurencyjnoœæ i zatrudnienie w regionach:

przewidywanie i wspieranie zmian

O ile dzia³ania interwencyjne podejmowane w mniej

rozwiniêtych Pañstwach Cz³onkowskich i regionach po-

zostaj¹ priorytetowym elementem polityki spójnoœci,

analizy Trzeciego Raportu wskazuj¹ na wystêpowanie

istotnych niekiedy wyzwañ dotycz¹cych wszystkich

Pañstw Cz³onkowskich.

W szczególnoœci Pañstwa Cz³onkowskie, regiony i oby-

watele bêd¹ musieli przystosowaæ siê do œwiata doœwia-

dczaj¹cego gwa³townych zmian ekonomicznych i

spo³ecznych, restrukturyzacji, globalizacji obrotu han-

dlowego, ruchu w kierunku gospodarki i spo³eczeñstwa

opartych na wiedzy. Bêd¹ oni tak¿e zmuszeni podj¹æ

szczególne wyzwania, wynikaj¹ce z procesu starzenia

siê ludnoœci, rosn¹cej skali imigracji, niedoborów pracy

w kluczowych sektorach czy te¿ problemów zwi¹zanych

z integracj¹ spo³eczn¹.

W tym kontekœcie Unia musi odegraæ istotn¹ rolê. Po

pierwsze, wprowadzanie strategii lizboñskiej w ¿ycie jak

dot¹d nie jest zadowalaj¹ce. W tych okolicznoœciach -

wspólnotowa pomoc finansowa mo¿e pe³niæ rolê kataliza-

tora, pomagaj¹c w aktywizacji elementów polityki kra-

jowej i regionalnej i pozyskiwaniu zasobów, oraz w bar-

dziej stanowczym ukierunkowywaniu tych czynników na

cele istotne dla Unii.

Po drugie, widoczna obecnoœæ interwencji kohezyjnych

na ca³ym obszarze UE stanowi istotny element polity-

cznej, gospodarczej i spo³ecznej integracji Unii, s³u¿¹cy

wspieraniu zaanga¿owania udzia³owców publicznych i

prywatnych, a tak¿e pozyskiwaniu ich zaanga¿owania w

osi¹ganie istotnych dla Unii celów.

Wobec prowadzonej polityki spójnoœci poza obrêbem naj-

mniej rozwiniêtych Pañstw Cz³onkowskich i regionów, Ko-

misja proponuje nastêpuj¹c¹ dwuelementow¹ koncepcjê:

1) po pierwsze, realizowana za poœrednictwem progra-

mów regionalnych polityka spójnoœci pomaga³aby

regionom i tamtejszym organom w³adz w przygoto-

wywaniu siê i wspieraniu zmian gospodarczych na

obszarach przemys³owych, wiejskich i miejskich po-

przez wzmacnianie ich konkurencyjnoœci i atrakcyj-

noœci, bior¹c pod rozwagê istniej¹ce ró¿nice

gospodarcze, spo³eczne i terytorialne;

2) po drugie, realizowana za poœrednictwem programów

ogólnokrajowych polityka spójnoœci pomaga³aby lu-

dziom w przygotowywaniu siê i dostosowywaniu do

zmian gospodarczych, w zgodnoœci z priorytetami tej

polityki w zakresie Europejskiej Strategii Zatrudnienia,

wspieraj¹c linie polityki maj¹ce na celu zapewnienie

pe³nego zatrudnienia, odpowiedniej jakoœci i wydaj-

noœci pracy oraz spo³ecznej integracji.

Przewidywanie i wspieranie

zmian na poziomie regionalnym

Programy regionalne pomog¹ zmierzyæ siê z proble-

mami zwi¹zanymi z restrukturyzacj¹ gospodarki i innymi

utrudnieniami w obliczu których stoj¹ obszary miejskie i

wiejskie. W niniejszym raporcie opisano trudnoœci doty-

kaj¹cych wiele obszarów, np. te zale¿ne od tradycyjnych

ga³êzi przemys³u, podupadaj¹ce obszary miejskie, czy

znów obszary wiejskie, nierzadko staj¹ce wobec pro-

blemu wysoce rozproszonej lub starzej¹cej siê ludnoœci i

utrudnionej dostêpnoœci.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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W ramach nowych programów Komisja proponuje wiê-

ksze skoncentrowanie podejmowanych interwencji na

trzech priorytetowych tematach, o których by³a mowa

powy¿ej (zob. ramka).

Jedynym Ÿród³em finansowania nowych programów w

omówionym zakresie bêdzie EFRR. Z punktu widzenia

alokacji œrodków nale¿y tu rozró¿niæ dwie grupy regionów:

– regiony7 Unii nie objête ani programami konwergencji

ani opisanym ni¿ej wsparciem w ramach mechanizmu

przejœciowego wprowadzania (phasing-in);

– regiony kwalifikuj¹ce siê w chwili obecnej do Celu 1,

nie spe³niaj¹ce kryteriów programów konwergencyj-

nych nawet wobec niewystêpowania statystycznego

efektu rozszerzenia. Regiony takie skorzysta³yby z

wy¿szego poziomu wsparcia (w ramach mecha-

nizmu „phasing-in”), na zasadach przejœciowych

(zmniejszanie podlega³oby metodzie porów-

nywalnej dla regionów nie objêtych ju¿ dzia³aniami

Celu 1 w okresie lat 2000–2006).

Pomoc ludziom w przewidywaniu

i reagowaniu na zmiany

Dzia³ania prowadzone w tej sferze bêd¹ realizowane za

poœrednictwem krajowych programów, maj¹cych na

celu umocnienie procesu wprowadzania i realizacji re-

form strukturalnych na rynku pracy, a tak¿e umocnienia

spo³ecznej integracji w myœl celów i wytycznych Euro-

pejskiej Strategii Zatrudnienia.

Maj¹c to na uwadze, wspomaganie powinno siê skoncen-

trowaæ na trzech priorytetowych kierunkach polityki

maj¹cych podstawowe znaczenie dla realizacji ww. stra-

tegii, przy których wspólnotowe finansowanie mo¿e byæ

Ÿród³em okreœlonej wartoœci dodanej:

– zwiêkszenie stopnia przystosowania pracowników i

przedsiêbiorstw poprzez inwestowanie w kwalifika-

cje i szkolenia wewn¹trzfirmowe, a tak¿e przez

wspieranie rozwoju skutecznych strategii zdoby-

wania wiedzy jako strategii trwaj¹cej ca³e ¿ycie;

– przyci¹ganie wiêkszej liczby ludzi do zatrudnienia,

przy równoczesnym zapobieganiu przedwczes-

nemu opuszczaniu rynku pracy, w szczególnoœci za

spraw¹ aktywnej polityki maj¹cej za przedmiot

starzenie siê ludnoœci i œrodków wspieraj¹cych

uczestnictwo kobiet;

– zwiêkszanie potencja³u zatrudnieniowego osób, któ-

rych dotycz¹ wiêksze trudnoœci zwi¹zane z do-

stêpem do rynku pracy i utrzymaniem pracy, takich

jak osoby z okreœlon¹ niepe³nosprawnoœci¹,

mniejszoœci etniczne czy imigranci.

Jedynym Ÿród³em finansowania nowych programów w

omówionym zakresie bêdzie ESF.

Europejska wspó³praca terytorialna:

propagowanie harmonijnego i

zrównowa¿onego rozwoju terytorium Unii

W drugim raporcie na temat postêpów spójnoœci gospo-

darczej8 Komisja wskaza³a na fakt, i¿: „z szerokim uznaniem

spotka³ siê wysoki poziom wartoœci dodanej, wnoszonej

przez Uniê do podejmowanych programów dotycz¹cych

wspó³pracy, wymiany doœwiadczeñ i dobrych praktyk oraz

szeroko uznawanej roli odgrywanej przez programy realizo-

wane w ramach inicjatyw wspólnotowych. Do najczêœciej

wymienianych aspektów nale¿a³y: wzmocnienie instru-

mentów s³u¿¹cych ponadnarodowej, ponadgranicznej i mi-

êdzyregionalnej wspó³pracy oraz pomocy na zewnê-

trznych granicach Unii.”

Wykorzystuj¹c doœwiadczenia inicjatywy INTERREG, Ko-

misja proponuje stworzenie nowego celu, który polega³by

na dalszym pog³êbianiu harmonijnej, zrównowa¿onej in-

tegracji terytorium Unii, za spraw¹ wspierania wspó³pracy

ró¿nych jej komponentów w zakresie zagadnieñ wa¿nych

dla ca³ej Wspólnoty na poziomach: ponadgranicznym, po-

nadnarodowym i miêdzyregionalnym.

Odnoœne dzia³ania by³yby finansowane z EFRR; obej-

mowa³yby one zintegrowane programy, zarz¹dzane przez

jeden organ, w ramach realizacji kluczowych priorytetów

Wspólnoty zwi¹zanych ze strategiami: lizboñsk¹ i

goeteborsk¹.

Wspó³praca ponadgraniczna dotyczy³aby zasadniczo

wszystkich regionów (okreœlonych na poziomie NUTS

III) zlokalizowanych przy granicach wewnêtrznych i zew-

nêtrznych, l¹dowych jak i morskich.9 Celem by³oby tu

propagowanie wspólnych rozwi¹zañ, odnosz¹cych siê

do wspólnych problemów, podejmowanych przez s¹sia-

duj¹ce ze sob¹ organy w³adz, takie jak zagadnienia

zwi¹zane z rozwojem miast, wsi, obszarów

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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przybrze¿nych, czy te¿ rozwój stosunków gospodar-

czych i wspó³praca ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

(MSP) w ramach „struktur sieciowych”.

W tym kontekœcie zamiarem Komisji jest zaproponowa-

nie nowego instrumentu prawnego w postaci euro-

pejskiej struktury wspó³pracy („ponadgraniczny organ

regionalny”), który pozwoli³by Pañstwom Cz³onkowskim,

w³adzom regionalnym i lokalnym zajmowaæ siê, zarówno

w ramach programów wspólnotowych, jak i poza ich ob-

rêbem, tradycyjnymi problemami natury prawnej i ad-

ministracyjnej, na które napotyka siê przy kierowaniu

programami i projektami ponadgranicznymi. Mia³oby to

na celu przekazanie tej nowej prawnej strukturze prero-

gatyw do prowadzenia dzia³añ opartych na wspó³pracy w

imieniu w³adz publicznych.

Aby spowodowaæ wiêksz¹ skutecznoœæ dzia³añ podej-

mowanych na zewnêtrznych granicach rozszerzonej Unii,

Komisja zaproponuje Instrument Nowego S¹siedztwa

(INS) w kontekœcie Europejskiej Strategii S¹siedztwa.

INS bêdzie funkcjonowa³ po obu stronach granicy zew-

nêtrznej, z uwzglêdnieniem (tam, gdzie bêdzie to sto-

sowne) granic morskich. Instrument ten bêdzie wspieraæ

m.in. trwa³y rozwój gospodarczy i spo³eczny, korzystaj¹c

z doœwiadczeñ przesz³oœci w zakresie wspó³pracy nad-

granicznej, w szczególnoœci — partnerstwa, wielolet-

niego programowania i wspó³finansowania.

Jeœli chodzi o szerzej zakrojone dzia³ania maj¹ce na celu

propagowanie wspó³pracy ponadnarodowej okreœlone

wnioski winny zostaæ wyci¹gniête z obecnych doœwiad-

czeñ. W szczególnoœci Pañstwa Cz³onkowskie i re-

giony zosta³yby poproszone o dokonanie oceny u¿y-

tecznoœci i efektywnoœci istniej¹cych obecnie 13 ponad-

narodowych stref wspó³pracy (okreœlonych w ramach

NTERREG IIIB) w œwietle rozszerzenia Unii. Mia³oby to

na celu wyznaczenie wraz z Komisj¹ okreœlonej liczby ta-

kich stref wspó³pracy, które wykazywa³yby siê dostate-

czn¹ spójnoœci¹ i które by³yby obszarem wystêpowania

wspólnych interesów i szans wymagaj¹cych dalszego

wykorzystywania. Jak siê przewiduje, tego rodzaju

wspó³praca odbywa³aby siê wokó³ strategicznych prio-

rytetów o charakterze ponadnarodowym, takich jak ba-

dania i rozwój, spo³eczeñstwo informacyjne, ochrona

œrodowiska, zapobieganie powstawaniu ryzyka, czy te¿

zintegrowana zarz¹dzanie zasobami wodnymi.

Komisja proponuje równie¿, aby regiony w przysz³oœci

w³¹czy³y w swoje dzia³ania w ramach wspó³pracy

miêdzyregionalnej do swoich regionalnych programów.

Aby tak siê sta³o, konieczne by³oby poœwiêcenie w ra-

mach regionalnych programów okreœlonej iloœci œrod-

ków czy zasobów na potrzeby wymiany, wspó³pracy i

wspó³dzia³ania z regionami w innych Pañstwach Cz³on-

kowskich. Ponadto Komisja stara³aby siê ze swej strony

u³atwiæ wymianê doœwiadczeñ i dobrych praktyk na skalê

europejsk¹, poprzez organizowanie sieci z udzia³em

regionów i miast.

Zintegrowane reagowanie na poszczególne

elementy terytorialnej charakterystyki

Jedna z kluczowych cech charakterystycznych sku-

tecznej polityki spójnoœci zasadza siê na jej zdolnoœci

przystosowania do konkretnych, specyficznych potrzeb i

elementów charakterystyki danego terytorium.

Niniejszy raport ukazuje fakt, ¿e poszczególne utrudnie-

nia i przeszkody natury geograficznej czy przyrodniczej

mog¹ wzmagaæ problemy staj¹ce na drodze rozwoju,

co szczególnie dotyczy najbardziej zewnêtrznych i od-

dalonych od centrum regionów Unii, szeregu wysp,

obszarów wyspiarskich i obszarów o niskim zaludnieniu

na dalekiej pó³nocy Unii.

W treœci raportu okreœlono tak¿e rolê, jak¹ odgrywaj¹

miasta na ca³ym obszarze Unii jako oœrodki rozwoju go-

spodarczego, mimo ¿e i one stoj¹ w obliczu okreœlonych

problemów, zwi¹zanych z presj¹ œrodowiska naturalne-

go, wykluczeniem spo³ecznym czy restrukturyzacj¹ go-

spodarki. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e równie¿

obszary wiejskie w dalszym ci¹gu spotykaj¹ siê z sytua-

cj¹ zmian na wielk¹ skalê. Rewitalizacja tych obszarów

zale¿na jest od zró¿nicowania dzia³alnoœci gospodar-

czej, jak równie¿ od umocnienia zwi¹zków ³¹cz¹cych ich

z obszarami miejskimi.

Dokonuj¹c rozpoznania wszystkich tych ró¿nych okoli-

cznoœci i wyzwañ Komisja zamierza zdefiniowaæ kolejn¹

generacjê w sposób, który pozwoli³by na zmierzenie siê

z ró¿norodnymi problemami (ale i szansami) o charakte-

rze terytorialnym bez powielania wystêpuj¹cych w okre-

œlonej liczbie funkcjonuj¹cych ju¿ innych programów i

instrumentów. Ka¿dy okreœlony indywidualny program

powinien zatem byæ Ÿród³em pewnej ramowej struktury,

w której obrêbie zajmowano by siê ró¿nymi sytuacjami

oraz tworzono by zintegrowane, ca³oœciowe rozwi¹zania

problemów wymagaj¹cych zaradzenia.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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W³¹czenie miejskich braków i regeneracji do

programów regionalnych: URBAN+

Powy¿sze uwagi odnosz¹ siê tak¿e do polityki wzglêdem

obszarów miejskich. Wykorzystuj¹c mocne punkty

inicjatywy URBAN, Komisja zamierza wzmocniæ miejsce

rozpatrywania zagadnieñ miejskich poprzez pe³ne

w³¹czenie dzia³añ realizowanych na tym polu w obrêb

okreœlonych programów.

Aby zrealizowaæ ten zamiar, na pocz¹tku kolejnego

okresu programowego ka¿de z Pañstw Cz³onkowskich

zaproponowa³oby swoj¹ listê obszarów miejskich, które

mog³yby skorzystaæ na przeprowadzeniu okreœlonego,

konkretnego dzia³ania w ramach programów. Zakres pr-

oblemów, wobec których stoj¹ miasta, jak równie¿ ich

rola w propagowaniu regionalnego rozwoju wska-

zywa³yby, ¿e liczba zainteresowanych miast przekro-

czy³aby 70 czyli tyle ile miast objêtych jest obecnie

inicjatyw¹ URBAN w krajach EU-15.

Rozstrzygaj¹ce znaczenie dla powodzenia dzia³añ do-

tycz¹cych miast bêdzie mieæ w³¹czenie w³adz miejskich

zarówno w proces projektowania programów, jak i

zarz¹dzania nimi. Dlatego te¿ przewidziano, ¿e nie-

odzowne bêdzie porozumienie z zamiarem przekazania

tym organom odpowiedzialnoœci na kolejnym, ni¿szym

szczeblu, w ramach programów regionalnych. O skali in-

terwencji zorganizowanych w ten sposób postanowiono

by po nakreœleniu projektu programów; warto jednak

zauwa¿yæ, ¿e obecnie ponad 10% ca³kowitego wk³adu

UE w Cel 1 i Cel 2 jest poœwiêcone, w sposób bezpoœre-

dni lub poœredni, finansowaniu œrodków podejmowanych

w zwi¹zku z sytuacj¹ miast.

Jak wskazano powy¿ej, wspó³praca miast, stanowi¹ca

wa¿ny element wartoœci dodanej europejskich dzia³añ,

zostanie w³¹czona do dzia³u „wspó³praca terytorialna”,

Regiony najbardziej oddalone

Zamiarem Komisji jest, w ramach konwergencji, ustalenie

konkretnego programu, który s³u¿y³by rekompensowaniu

specyficznych ograniczeñ, jakie dotycz¹ regionów najbar-

dziej oddalone, w myœl zapisu art. 299.2 Traktatu i wniosku

skierowanego przez Radê Europejsk¹ na posiedzeniu w

dn. 21–22 czerwca 2002 r. w Sewilli. Poza tym w ramy no-

wych programów „europejskiej wspó³pracy terytorialnej”

w³¹czono by dzia³anie pod has³em „Grand Voisinage”,

maj¹ce na celu u³atwianie wspó³pracy z krajami

oœciennymi. Zgodnie z wnioskiem Rady, Komisja przed-

stawi wkrótce sprawozdanie z ogólnej strategii dotycz¹cej

tych najbardziej oddalonych od centrum regionów.

Przeciwdzia³anie trwa³ym problemom

dotycz¹cym rozwoju w regionach z

utrudnieniami natury geograficznej

Problemy zwi¹zane z dostêpnoœci¹ terenów i ich odda-

leniem od du¿ych rynków wystêpuj¹ najostrzej w przy-

padku wielu wysp, niektórych regionów górskich i ob-

szarów s³abo zaludnionych, w szczególnoœci na dalekiej

pó³nocy Unii.

Przy przydzielaniu œrodków na priorytet okreœlony jako

konkurencyjnoœæ regionów i zatrudnienie powinno siê

braæ tê okolicznoœæ pod rozwagê, pos³uguj¹c siê kryte-

rium „terytorialnym”, które odzwierciedla³oby nieko-

rzystne po³o¿enie regionów z utrudnieniami natury geo-

graficznej. Pañstwa Cz³onkowskie powinny zagwa-

rantowaæ, aby elementy specyfiki tych regionów brano

pod uwagê z chwil¹ przeznaczania œrodków na

konkretne cele w ramach programów regionalnych.

Podejmuj¹c starania na rzecz propagowania potrzeby

podejmowania wiêkszych dzia³añ na tych czasem za-

niedbanych obszarach i uwzglêdniania wy¿szych ko-

sztów inwestycji publicznych w przeliczeniu na mieszka-

ñca, proponuje siê, aby w nastêpnym okresie terytoria

cechuj¹ce siê sta³ymi utrudnieniami o charakterze geo-

graficznym odnios³y okreœlone korzyœci z planowanego

zwiêkszenia maksymalnego wk³adu Wspólnoty.

Lepsza organizacja programów

dzia³aj¹cych w obszarach wiejskich i na

rzecz restrukturyzacji sektora rybo³ówstwa

W perspektywie finansowej swego komunikatu Komisja

proponuje uproszczenie i sprecyzowanie roli ró¿nych

instrumentów s³u¿¹cych wspieraniu rozwoju wsi i sek-

tora rybo³ówstwa.

Obecne programy zwi¹zane z polityk¹ rozwoju obsza-

rów wiejskich zosta³yby po³¹czone w ramach jednego,

instrumentu funkcjonuj¹cego w ramach Wspólnej Polit-

yki Rolnej, maj¹cego na celu:

– zwiêkszenie konkurencyjnoœci sektora rolniczego

poprzez wsparcie procesów restrukturyzacyjnych

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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(np. œrodki pomocy inwestycyjnej dla m³odych

rolników, narzêdzia informacji i promocji);

– wzmacnianie œrodowiska i terenów wiejskich za

spraw¹ wsparcia na rzecz gospodarki gruntami, z

uwzglêdnieniem wspó³finansowania dzia³añ na

rzecz rozwoju wsi, zwi¹zanych z miejscami ochrony

przyrody okreœlonymi w programie „Natura 2000”

(np. aspekty rolno-œrodowiskowe, leœnictwo, œrodki

wspomagaj¹ce obszary najbardziej zaniedbane);

– poprawa jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich i pro-

pagowanie dywersyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej

za poœrednictwem œrodków ukierunkowanych na sek-

tor rolny i inne sektory wiejskie (np. jakoœciowa re-

orientacja produkcji, jakoœæ ¿ywnoœci, odnowa wsi).

Obecnie realizowana inicjatywa wspólnotowa LEADER+

zosta³aby w³¹czona w zakres g³ównego nurtu

programowania.

Podobnie te¿ zgrupowano by dzia³ania podejmowane na

rzecz restrukturyzacji rybo³ówstwa w ramach jednego in-

strumentu, który by³by skoncentrowany na dzia³aniach

towarzysz¹cych restrukturyzacji sektora rybo³ówstwa,

jak równie¿ zmierzaj¹cych do poprawy warunków pracy i

¿ycia na obszarach, na których sektor rybo³ówstwa z

uwzglêdnieniem kultury wodnej odgrywa wa¿n¹ rolê.

Wa¿nym elementem omawianych propozycji jest okoli-

cznoœæ, ¿e œrodki finansowe przekazywane z obszaru po-

lityki spójnoœci ku nowym instrumentom bêd¹ w dalszym

ci¹gu rozwijane w sposób prowadz¹cy do osi¹gniêcia

tego samego stopnia koncentracji, jak obecnie, w za-

kresie pomagania regionom i krajom mniej rozwiniêtym,

objêtym programami konwergencji.

Poza sfer¹ tych dzia³añ interwencyjnych polityka spójnoœci

wspiera³aby dywersyfikacjê gospodarki wiejskiej i obsza-

rów zale¿nych od rybo³ówstwa wychodz¹c poza trady-

cyjne rodzaje dzia³alnoœci, w zgodnoœci z priorytetowymi ob-

szarami tematycznymi wymienionymi w odnoœnej ramce.

Koordynowanie dzia³añ

i wzajemne uzupe³nianie siê

z innymi kierunkami polityki Wspólnoty

Polityka spójnoœci stanowi zasadnicze dope³nienie wobec

innych, obejmuj¹cych ca³y obszar Wspólnoty nak³adów w

dziedzinach innowacji (badania i rozwój, przed-

siêbiorczoœæ, spo³eczeñstwo informacyjne oraz techno-

logie przyjazne œrodowisku), sieci (transport i komunikacja,



Regiony najbardziej oddalone, zgodnie z ich okreœleniem

w art. 299 Traktatu, które nie zosta³yby objête nowym ce-

lem konwergencji, równie¿ odnios³yby okreœlone korzyœci

dziêki specjalnemu systemowi tymczasowej pomocy pu-

blicznej, w którego ramach ustalono by okreœlone ogran-

iczenia pomocy, jakie by³yby pocz¹tkowo porównywalne z

limitami okreœlonymi w art. 87.3(a), po których nastê-

powa³oby stopniowe obni¿anie wysokoœci œrodków.

Jeœli chodzi o inne programy dotycz¹ce regionów, Komisja

proponuje odejœcie od obecnego systemu, w ramach któ-

rego opracowuje ona szczegó³owe wykazy obszarów za-

kwalifikowanych na poziomie podregionalnym (zob. po-

ni¿ej). Po¿¹dan¹ konsekwencjê zapewniono by tutaj na po-

ziomie priorytetów wymagaj¹cych sfinansowania, nie zaœ

na poziomie obszarów geograficznych, na których prowa-

dzones ¹ dzia³ania. Oznacza to, ¿e poza obrêbem celu

zwi¹zanego z konwergencj¹ ró¿ne obszary interwencji

bêd¹ wymaga³y urzeczywistniania w sposób spójny z

maj¹cymi tu zastosowanie przepisami dotycz¹cymi po-

mocy pañstwa. Równoczeœnie zamiarem Komisji jest do-

konywanie przegl¹dów i rewidowanie odpowiednich regu-

lacji w zakresie pomocy publicznej z uwzglêdnieniem

omawianych priorytetów.

Komisja powziê³a równie¿ zamiar uproszczenia zasad do-

tycz¹cych innych spraw z zakresu pomocy pañstwowej,

nie tylko tych, które s¹ w sposób wyraŸny objête dotych-

czasowymi ramami, wytycznymi czy regulaminami. Odnosi

siê to do przypadków, których elementem jest przyznaw-

anie ograniczonych kwot pomocy publicznej. Zasad¹

rz¹dz¹c¹ takimi sytuacjami bêdzie zastosowanie tzw. „te-

stu znacz¹cego oddzia³ywania”, w wyniku czego zapew-

nione zostanie wiêksze bezpieczeñstwo prawne i wiêkszy

stopieñ elastycznoœci, znacznie przekraczaj¹cy zakres

obecnych mo¿liwoœci, jakie daje zasada „de minimis” —

zarówno w odniesieniu do Pañstw Cz³onkowskich, jak i re-

gionów, jeœli chodzi o ich reagowanie na problemy

zwi¹zane z rozwojem lokalnym i zatrudnieniem.

Zreformowany system realizacji polityki

Sposób wdra¿ania elementów polityki ma decyduj¹ce

znaczenie dla ich skutecznoœci. Mechanizm realizowa-

nia polityki spójnoœci wykaza³ okreœlon¹ zdolnoœæ do

urzeczywistniania na gruncie spo³ecznym wysokiej ja-

koœci przedsiêwziêæ le¿¹cych w interesie europejskim,

przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów

zarz¹dzania i kontroli wydatków publicznych. Dzieje siê

tak, albowiem:

– pozwala on na planowanie dzia³añ interwencyjnych

w stabilnych, œrednioterminowych (wieloletnich) ra-

mach, które s¹ niezbêdne dla realizacji najwa¿nie-

jszych inwestycji;

– dziêki swym zintegrowanym strategiom rozwoju

³¹czy on, w ramach jednolitej a spójnej struktury, pre-

cyzyjnie ukierunkowane inwestycje w sprzêt, infra-

strukturê, innowacje i zasoby ludzkie — uwzglê-

dniaj¹c specyficzne uwarunkowania

poszczególnych regionów;

– propaguje zasady „dobrego zarz¹dzania” za poœre-

dnictwem œciœlejszych uk³adów partnerstwa

publiczno-prywatnego;

– w wyniku ustaleñ dotycz¹cych wspó³finansowania

wnosi dodatkowy element nak³adów, na które œrodki

pochodz¹ z krajowych Ÿróde³ publicznych i

prywatnych;

– stwarza motywacjê do bardziej precyzyjnego ukie-

runkowywania wydatków publicznych, przyczyniaj¹c

siê do zwiêkszenia ich op³acalnoœci, z równocze-

snym zachowaniem zgodnoœci z zasadami jednol-

itego rynku.

Niniejszy raport podkreœla jednak potrzebê zmierzenia siê

z okreœlonymi trudnoœciami, napotykanymi w trakcie wpro-

wadzania bie¿¹cych programów w ¿ycie. Mimo ¿e g³ówne

zasady polityki spójnoœci, tj.: programowanie, partnerstwo,

wspó³finansowanie i ocenianie, powinny zostaæ utrzymane,

skutecznoœæ polityki prowadzonej w rozszerzonej ju¿ Unii

mog³aby zostaæ poprawiona za spraw¹ wprowadzenia

szeregu reform. Mia³yby one na celu — po pierwsze: stwo-

rzenie zachêt do przyjêcia bardziej strategicznego podej-

œcia do programowania; po drugie: wprowadzenie dalszej

decentralizacji odpowiedzialnoœci, przekazywanej partne-

rom na poziomie spo³ecznym, w Pañstwach Cz³onkow-

skich, regionach i na szczeblu w³adz lokalnych; po trzecie:

wzmocnienie jakoœci i wyników osi¹ganych przez pro-

gramy wspó³finansowane za poœrednictwem umocnionych

i bardziej przejrzyœcie funkcjonuj¹cych partnerstw, a tak¿e

klarownych i bardziej rygorystycznych mechanizmów mo-

nitorowania; po czwarte: uproszczenie mechanizmu

zarz¹dzania, w drodze wprowadzenia wiêkszej

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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przejrzystoœci, zró¿nicowania i proporcjonalnoœci, przy

równoczesnym zagwarantowaniu solidnego zarz¹dzania

finansami.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ograniczenia decentralizacji wyni-

kaj¹ce z uproszczenia zostaj¹ ustanowione za spraw¹

faktu, ¿e Komisja jest odpowiedzialna przed organem

bud¿etowym, a tak¿e przed opini¹ publiczn¹ na oko-

licznoœæ rozs¹dnego zarz¹dzania œrodkami finansowymi

i wyników wspó³finansowanych dzia³añ. Reforma sys-

temu realizacji polityki zosta³aby podjêta we wszystkich

swoich aspektach, jak to przedstawiono poni¿ej, przy

pe³nym poszanowaniu dla zapisów Traktatu oraz na kan-

wie podstawowych zasad nowego rozporz¹dzenia w

sprawie finansów (art. 155).10

Korpus przepisów prawnych dotycz¹cych nowej polityki

spójnoœci przedstawiono by i przyjêto równolegle, co po-

zwoli³oby zagwarantowaæ wiêksz¹ spójnoœæ i skute-

cznoœæ od samego pocz¹tku okresu programowania.

Bardziej strategiczne zorientowanie

na unijne priorytety

Komisja proponuje, aby Rada, po zasiêgniêciu opinii

Parlamentu, przyjê³a (jeszcze przed nowym okresem

programowania, na podstawie propozycji Komisji) do-

kument strategiczny obejmuj¹cy ogólny zakres polityki

spójnoœci i okreœla³by czytelne priorytety dla Pañstw

Cz³onkowskich i regionów.

Takie strategiczne podejœcie do rzeczy stanowi³oby wska-

zówkê co do sposobu wdra¿ania polityki, jednoczeœnie

czyni¹c j¹ bardziej odpowiedzialn¹ w kategoriach polity-

cznych. Dopomog³oby ono tak¿e do œciœlejszego okre-

œlenia po¿¹danego poziomu synergii, jaka mia³aby zostaæ

osi¹gniêta miêdzy polityk¹ spójnoœci a strategiami liz-

boñsk¹ i goeteborsk¹, zwiêkszaj¹c zarazem spójnoœæ w

relacji z Szeroko zakrojonymi wytycznymi w sprawie po-

lityki gospodarczej i Europejsk¹ Strategi¹ Zatrudnienia.

Instytucje europejskie dokonywa³yby rokrocznie analizy

postêpów w zakresie strategicznych priorytetów i wyni-

ków osi¹ganych na podstawie raportu Komisji, sta-

nowi¹cego zwarte omówienie sprawozdañ Pañstw

Cz³onkowskich z dokonanych postêpów.

Aby móc wesprzeæ te wysi³ki, potrzebne bêdzie okre-

œlenie na nowo zadañ zwi¹zanych z ocenianiem, które

powinny nabraæ bardziej strategicznego charakteru i w

wiêkszym stopniu skupiæ siê na osi¹ganych wynikach.

Upraszczanie w oparciu

o wiêksz¹ subsydiarnoœæ

Ju¿ w toku obecnego okresu Komisja podjê³a zadanie

wyczerpuj¹cego zanalizowania sposobów osi¹gniêcia

racjonalizacji kierowania polityk¹ spójnoœci. Na okres

nastêpny Komisja proponuje dalsze uproszczenie sys-

temu w szeregu kluczowych aspektach.

Programowanie

System programowania zosta³by uproszczony w

nastêpuj¹cy sposób:

– na poziomie politycznym: na podstawie dokumentu

strategicznego przyjêtego przez Radê ka¿de z

Pañstw Cz³onkowskich opracowa³oby dokument z

zakresu polityki, konkretnie dotycz¹cy strategii roz-

woju, który powsta³by w wyniku negocjacji z Komisj¹

i stanowi³by ramy dla opracowania programów te-

matycznych i regionalnych; nie mia³by on jednak roli

instrumentu zarz¹dczego — jak dzieje siê to w przy-

padku istniej¹cych Ram Wsparcia Wspólnotowego;

– na poziomie operacyjnym: na podstawie owego do-

kumentu „politycznego” Komisja uchwali³aby pro-

gramy krajowe i regionalne dla ka¿dego Pañstwa

Cz³onkowskiego. Programy te okreœlono by jedynie

na poziomie zagregowanym lub stanowi¹cym wy-

soki priorytet, uwypuklaj¹c najwa¿niejsze z podej-

mowanych œrodków. Dodatkowe szczegó³y, odzwier-

ciedlone dzisiaj w tzw. „uzupe³nieniu programowym”,

zostan¹ zaniechane, podobnie jak zarz¹dzania

wed³ug miary.

Koordynowanie i wzajemn¹ spójnoœæ odpowiednich fun-

duszy zagwarantowano by na poziomie politycznym, jak

równie¿ operacyjnym.

Liczba funduszy zosta³aby ograniczona do trzech

(EFRR, EFS i Fundusz Spójnoœci), w przeciwieñstwie do

szeœciu, które funkcjonuj¹ dzisiaj (zob. ramka na koñcu

tej czêœci raportu).

W przeciwieñstwie do obecnie realizowanych programów

wielofunduszowych, interwencje podejmowane w

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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przysz³oœci w ramach EFRR i EFS mia³yby na celu prowa-

dzenie dzia³añ z udzia³em tylko jednego funduszu przypa-

daj¹cego na dany program. W tym aspekcie dzia³anie

ka¿dego z funduszy by³oby spójniejsze, a to za spraw¹ do-

puszczenia, aby EFRR i EFS finansowa³y, odpowiednio

dzia³ania rezydualne odnosz¹ce siê do kapita³u ludzkiego i

rzeczowego. Finansowanie tych dzia³añ by³oby ograniczo-

ne i wprost powi¹zane z g³ównymi dziedzinami dzia³añ in-

terwencyjnych podejmowanych w ramach ka¿dego z fun-

duszy. Pozwoli³oby to zarówno na uproszczenie, jak i na

zwiêkszenie skutecznoœci programowania.

Fundusz Spójnoœci i EFRR prowadzi³yby dzia³alnoœæ

zgodnie z jednym systemem programowania, uwzglê-

dniaj¹cym aspekty transportowe i elementy infrastruktu-

ry œrodowiskowej. Komisja postanawia³aby o realizacji

du¿ych projektów osobno, lecz kierowano by nimi w

ramach odnoœnych programów.

Zarz¹dzanie finansami, wspó³finansowanie

P³atnoœci by³yby dokonywane na poziomie ka¿dego z

„priorytetów wysokiego szczebla”, nie zaœ jak obecnie na

ni¿szym poziomie dzia³añ. System realizacji p³atnoœci

(zaliczki i zwroty), podobnie jak podstawowa zasada au-

tomatycznego ustania zobowi¹zania (zasada „N+2”), zo-

sta³yby utrzymane.

Krajowe przepisy prawne po wiêkszej czêœci okreœli³yby

uprawnienia w zakresie wydatków, z wyj¹tkiem ograni-

czonej liczby dziedzin, takich jak podatek VAT, pomoc

techniczna i tzw. bierne odsetki11, w stosunku do których

w dalszym ci¹gu obowi¹zywaæ bêd¹ przepisy prawa

wspólnotowego.

Kontrola finansowa

Zasada proporcjonalnoœci znalaz³aby zastosowanie do

dzia³ania systemów kontroli, przy czym poziom interwencji

ze strony Komisji by³by tu zale¿ny od poziomu

wspólnotowego wspó³finansowania, a tak¿e od stosowno-

œci w danym zakresie krajowych lub regionalnych syste-

mów kontroli. Poni¿ej okreœlonych progów Pañstwo Cz³on-

kowskie mia³oby mo¿liwoœæ skorzystania z wariantu wy-

korzystania swoich krajowych systemów kontroli w od-

niesieniu do danych programów, przy czym Komisja

opiera³aby siê w pierwszym rzêdzie na deklaracji za-

pewnienia (gwarancji) przedstawionej przez niezale¿ny

krajowy organ kontrolny. Komisja w dalszym ci¹gu sto-

sowa³aby zamykanie procedur rachunkowych i

mechanizmy korektur finansowych, pozwalaj¹ce jej

przyj¹æ odpowiedzialnoœæ za realizacjê bud¿etu.

Proporcjonalnoœæ i dalsze upraszczanie zarz¹dzania fi-

nansami i ich kontroli powinno iœæ w parze z bardziej su-

rowymi sankcjami i mo¿liwoœci¹ natychmiastowego pr-

zywrócenia stanu normalnego w przypadkach pojaw-

ienia siê nieprawid³owoœci lub oszustw.

Dodatkowoœæ

Dodatkowoœæ — czyli zasada mówi¹ca, ¿e œrodki unijne

winny uzupe³niaæ raczej a nie zastêpowaæ œrodki krajowe

— pozosta³aby kluczowym pryncypium polityki spój-

noœci. Jednak¿e zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoœci,

Komisja bêdzie weryfikowaæ jej stosowanie jedynie w za-

kresie celu obliczonego na osi¹gniêcie „konwergencji”.

Pañstwa Cz³onkowskie odpowiada³yby za zagwaranto-

wanie, ¿e zasada dodatkowoœci bêdzie mieæ zastosowa-

nie w ramach programów „konkurencyjnoœci i zatru-

dnienia w regionach” oraz „europejskiej wspó³pracy

terytorialnej”.

Partnerstwo i koordynacja

Partnerstwo zosta³oby ulepszone za spraw¹ wzmoc-

nienia komplementarnoœci i wspó³pracy Pañstw Cz³on-

kowskich, regionów i w³adz lokalnych na poziomie za-

równo programowania, jak i realizacji programów. W tym

zakresie, zgodnie z ustaleniami instytucjonalnymi, ka¿de

z Pañstw Cz³onkowskich powinno staraæ siê zorgani-

zowaæ koordynacjê ró¿nych poziomów rz¹dzenia i ad-

ministrowania w drodze uk³adów trójstronnych.

Maj¹c na wzglêdzie propagowanie lepszego zarz¹dza-

nia, partnerzy spo³eczni i przedstawiciele spo³eczeñstwa

obywatelskiego powinni w coraz wiêkszym stopniu siê

w³¹czaæ, za poœrednictwem odpowiednich mecha-

nizmów, w proces projektowania, wdra¿ania i kontyn-

uowania dzia³añ interwencyjnych.

W celu zwiêkszenia efektu dŸwigni zachodzi potrzeba

po³o¿enia wiêkszego nacisku na nowoczesne formy fi-

nansowania. Jednym z kierunków podjêtej reformy

by³oby umocnienie partnerskich stosunków z Europej-

skim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem

Inwestycyjnym np. poprzez stworzenie mocniejszych

powi¹zañ stawek wspó³finansowania z ekonomiczn¹

wykonalnoœci¹ lub prawdopodobn¹ op³acalnoœci¹

programów i przedsiêwziêæ.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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Proponowane zmiany powinny skutkowaæ wiêksz¹

przejrzystoœci¹ dzia³ania polityki, u³atwiaj¹c dostêp ze

strony obywateli i firm, dziêki czemu zwiêkszy siê liczba

zg³aszanych przedsiêwziêæ i przyczyniaj¹c siê do wno-

szenia elementu wiêkszej op³acalnoœci za spraw¹

zwiêkszonej konkurencji przy ubieganiu siê o przyznanie

pomocy.

Wiêksza koncentracja

Œrodki powinny w dalszym ci¹gu byæ koncentrowane w

g³ównej mierze na najmniej zamo¿nych Pañstwach

Cz³onkowskich i regionach, ze szczególnym uwzglê-

dnieniem nowych Pañstw Cz³onkowskich. Na poziomie

poszczególnych programów dotycz¹cych rozwoju kon-

centracja zostanie osi¹gniêta dziêki skupieniu siê na

priorytetach z Lizbony i Goeteborga, jak równie¿, w przy-

padku regionów objêtych dzia³aniami na rzecz „konwer-

gencji”, na budowaniu potencja³u instytucjonalnego.

Jeœli chodzi o programy dotycz¹ce konkurencyjnoœci re-

gionów — nacisk k³adziony obecnie (w ramach Celu 2)

na strefowanie kwalifikuj¹cych siê obszarów na pozio-

mie gmin, miast i ich dzielnic miast oznacza³, ¿e koncen-

tracjê czêsto pojmowano dot¹d niemal wy³¹cznie w ka-

tegoriach mikrogeograficznych. O ile geograficzne skon-

centrowanie zasobów w najciê¿ej doœwiadczonych „kie-

szeniach” lub obszarach musi pozostaæ istotnym ele-

mentem wysi³ków podejmowanych w przysz³oœci, uznania

wymaga tak¿e fakt, ¿e perspektywy tego rodzaju obsza-

rów s¹ blisko i œciœle powi¹zane z powodzeniem regionu

jako ca³oœci.

Wiele regionów stwierdzi³o, ¿e wszystko to wymaga roz-

woju spójnej strategii dla ca³ego regionu — jako sposobu

wyjœcia naprzeciw potrzebom najs³abszych jego czêœci.

Dlatego te¿ pod k¹tem przysz³oœci proponuje siê porzu-

cenie obecnego systemu podzia³u na mikrostrefy, po-

zwalaj¹c na stworzenie odpowiedniej równowagi miêdzy

koncentracj¹ w wymiarze geograficznym a innymi jej for-

mami, które zostan¹ okreœlone przy opracowywaniu

programów na rzecz konkurencyjnoœci regionów, w

partnerskim wspó³dzia³aniu z Komisj¹.

Powy¿sze nie powinno poci¹gaæ za sob¹ rozwodnienia

poziomu wysi³ków podejmowanych na rzecz rozmie-

szczenia unijnych œrodków finansowych. W ramach w¹tku

„konkurencyjnoœæ regionów” koncentracja realizowa³aby

siê na dwóch poziomach:

– koncentracja tematyczna — która przejawia³aby siê

silniej poza regionami objêtymi „konwergencj¹”, w

znaczeniu takim, ¿e odnoœne programy zaj-

mowa³yby siê maksymalnie trzema tematami (zob.

ramka);

– drugi poziom koncentracji zostanie zapewniony za

spraw¹ przepisów dotycz¹cych minimalnej objêtoœci

finansowej programów i priorytetów.

W kontekœcie partnerstwa regiony odpowiada³yby w

pierwszej instancji za koncentracjê œrodków finansowych

na tematach nieodzownych z punktu widzenia zmier-

zenia siê z problemami ró¿nic gospodarczych, spo³e-

cznych i terytorialnych na poziomie regionalnym. Komisja

dokona³aby weryfikacji i potwierdzenia spójnego cha-

rakteru programów w chwili decydowania o programach.

Wreszcie, zgodnie z zasad¹ ustania zobowi¹zañ wzglê-

dem œrodków nie wykorzystanych (zasada N+2), jako

elementu dyscypliny w³aœciwej jedynie polityce regional-

nej i spójnoœci, pozostanie silna motywacja sprzyjaj¹ca

skutecznej i zarazem b³yskawicznej realizacji

programów.

Silniejszy nacisk na

uzyskiwane wyniki i jakoœæ

Efektywnoœæ domaga siê wiêkszego skupienia uwagi na

oddzia³ywaniu programów i uzyskiwanych wynikach, jak

równie¿ lepszego zdefiniowania rezultatów, jakie planuje

siê osi¹gn¹æ. Ujmuj¹c rzecz ogólnie, skutecznoœæ poli-

tyki spójnoœci uleg³aby poprawie za spraw¹ ustanowienia

zasady corocznego prowadzenia dialogu (zob. powy¿ej)

z instytucjami europejskimi celem omówienia, na pod-

stawie rocznego raportu Komisji, z towarzysz¹cymi mu

zaleceniami, postêpów i wyników programów krajowych

i regionalnych, co zwiêkszy przejrzystoœæ i stopieñ od-

powiedzialnoœci zarówno wobec odpowiednich instyt-

ucji, jak i obywateli.

Ewaluacja dokonywana przed, podczas (na bie¿¹co) i po

zakoñczeniu programów pozostanie istotnym elementem

ogólnych wysi³ków na rzecz utrzymania poziomu jakoœci.

W ramach oceny regionalnych mocnych i s³abych punktów

na pocz¹tku realizacji ka¿dego programu powstaje po-

trzeba m.in. wykonania dodatkowego wysi³ku w kierunku

przewidzenia, w obrêbie ka¿dego Pañstwa Cz³onkow-

skiego i regionu, ewentualnych korekt, jakie mog¹ siê

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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pojawiæ w wyniku pojawienia siê mo¿liwoœci zbytu i globa-

lizacji. Poza tym zaleca siê, aby oceny oddzia³ywania

na obrót handlowy systematycznie w przysz³oœci

uwzglêdnia³y wymiar terytorialny w odniesieniu do UE.

Ponadto Komisja proponuje ustanowienie wspólnotowej

rezerwy, która mia³aby za swój g³ówny cel wynagradza-

nie Pañstwom Cz³onkowskim i regionom wykazywania

przez nie najbardziej znacz¹cych postêpów na drodze

ku osi¹ganiu uzgodnionych celów. Przepisy dotycz¹ce

przeznaczenia rezerwy bêd¹ poprawiane i upraszczane

z uwzglêdnieniem doœwiadczeñ z rezerw¹ dla obecnego

okresu programowania.

W tym kontekœcie powstaje mo¿liwoœæ ustanowienia sil-

niejszej komplementarnoœci i partnerstwa miêdzy Fun-

duszami Strukturalnymi, EBI i EFI.

Na koniec Komisja proponuje, aby dane Pañstwo Cz³on-

kowskie stworzy³o w ramach swojego krajowego przy-

dzia³u œrodków niewielk¹ rezerwê, pozwalaj¹c¹ mu na prê-

dkie reagowanie na nieoczekiwane wstrz¹sy o wymiarze

sektorowym lub lokalnym, wynikaj¹ce z restrukturyzacji

przemys³u lub skutków zawartych umów handlowych. Re-

zerwa ta by³aby wykorzystywana na wspomaganie o cha-

rakterze pomocniczym, w zakresie przekwalifikowania

najciê¿ej doœwiadczonych panuj¹c¹ sytuacj¹ pracowników

i dywersyfikacji gospodarki na odnoœnych obszarach, co

mia³oby charakter dope³niaj¹cy wobec programów krajo-

wych i regionalnych, które powinny stanowiæ naczelny in-

strument s³u¿¹cy restrukturyzacji w sytuacji przewidywa-

nych zmian ekonomicznych. Sposób pozyskiwania takiej

rezerwy zosta³by omówiony i uzgodniony z Komisj¹.

Wa¿ne jest przypomnienie w tym miejscu, ¿e w ramach

nowej perspektywy finansowej zaproponowano stwo-

rzenie konkretnego instrumentu („Funduszu na rzecz

Korekt Wzrostu”), stanowi¹cego dope³nienie celów

zwi¹zanych ze wzrostem i spójnoœci¹ w œwietle celów

unijnych, jak równie¿ reagowanie na kryzysy wynikaj¹ce

z rozwoju miêdzynarodowej sytuacji gospodarczej i han-

dlowej. Komisja proponuje te¿ uzupe³nianie tego in-

strumentu za spraw¹ wykorzystywania zaanga¿o-

wanych, lecz nie wykorzystanych œrodków z EFRR i EFS

— do maksymalnej kwoty 1 miliarda euro w skali roku.

Zasoby finansowe

Œrodki finansowe przeznaczane na realizacjê polityki

spójnoœci winny odzwierciedlaæ ambicjê rozszerzonej

Unii, jeœli chodzi o propagowanie rozwoju i tworzenie

miejsc pracy w regionach mniej zamo¿nych. Na okres lat

2007–2013, w ramach odpowiednich perspektyw

finansowych, Komisja zaproponowa³a alokowanie kwoty

równej 0,41% dochodu narodowego brutto Unii licz¹cej

27 pañstw (co jest równowa¿ne wielkoœci 0,46% sprzed

dokonania transferów do zaproponowanych jednolitych

instrumentów polityki rolnej i rybo³ówstwa), któr¹ zo-

sta³yby wsparte trzy priorytety zreformowanej polityki

spójnoœci. Wymieniony tu odsetek odpowiada kwocie

336,3 mld euro dla ca³ego okresu (lub: 344,9 mld,

wzi¹wszy pod uwagê nak³ady administracyjne i Fundusz

Solidarnoœci). Z wyj¹tkiem Funduszu Solidarnoœci œrodki

te pozostan¹, tak jak dzieje siê to obecnie, zamierzon¹

kwot¹ nak³adów, w dalszym ci¹gu podlegaj¹c zasadom

zwi¹zanym z ustaniem zobowi¹zañ (N+2).
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Orientacyjny podzia³ tej kwoty na trzy priorytety zrefor-

mowanej polityki przedstawia³by siê nastêpuj¹co:

1) ok. 78% na priorytet „konwergencji” (regiony mniej

rozwiniête, Fundusz Spójnoœci, regiony odczu-

waj¹ce „efekt statystyczny”), z po³o¿eniem nacisku na

12 nowych Pañstw Cz³onkowskich. Limit absorpcji

(„górna granica”) transferów œrodków pieniê¿nych

do dowolnego Pañstwa Cz³onkowskiego podlega-

j¹cego polityce spójnoœci zosta³by utrzymany na

obecnym poziomie 4% krajowego PKB, uwzglêdnia-

j¹c kwoty w³¹czone w ramach instrumentów rozwoju

obszarów wiejskich i rybo³ówstwa.

Wzglêdne znaczenie Funduszu Spójnoœci zosta³oby

zwiêkszone tak, aby móg³ on stanowiæ trzeci¹ czêœæ

œrodków finansowych przyznawanych na rzecz za-

interesowanych nowych Pañstw Cz³onkowskich. Ma

to na celu skonsolidowanie wysi³ków zapocz¹tko-

wanych w latach 2004–2006 w œwietle istotnych po-

trzeb przejawianych przez te kraje w kategoriach in-

frastruktury transportowej i œrodowiskowej. Alokacja

zasobów pieniê¿nych wœród poszczególnych krajów

zostanie dokonana z uwzglêdnieniem ka¿dego

Pañstwa Cz³onkowskiego; zostan¹ te¿ ustalone

limity górny i dolny, podobnie jak dzieje siê to

obecnie ( „wide³ki” finansowe).

Regiony objête dzia³aniem tzw. „efektu statystycznego”

skorzysta³yby z konkretnej, malej¹cej alokacji

œrodków w ramach celu zwi¹zanego z osi¹gniêciem

konwergencji, co ma w zamierzeniu u³atwiæ ich

„stopniowe wy³¹czanie”;

2) ok. 18% na priorytet „konkurencyjnoœæ i zatrudnienie

w regionach“. Poza obrêbem regionów „stopnio-

wego wprowadzania” rozk³ad œrodków wœród regio-

nalnych programów finansowanych z EFRR i

programów krajowych zasilanych przez EFS bêdzie

realizowany na zasadzie „pó³ na pó³”.

Programy regionalne w obrêbie regionów „stopnio-

wego wprowadzania” bêd¹ realizowane zgodnie z t¹

sam¹ zasad¹ pozyskiwania œrodków z tego samego

Ÿród³a (EFRR). Dzia³ania interwencyjne podej-

mowane w obrêbie tych regionów celem realizacji

za³o¿eñ Europejskiej Strategii Zatrudnienia bêd¹

prowadzone w kontekœcie krajowych programów fi-

nansowanych z EFS, przy prawid³owym przezna-

czeniu œrodków z tego funduszu, gwarantuj¹cym

pe³ne respektowanie charakterystyki procesu „stop-

niowego wprowadzania”, przy po³¹czonym udziale

œrodków pochodz¹cych z EFRR i EFS. Wk³ad

ka¿dego z tych funduszy w odnoœne regiony

realizowa³by siê w takich samych proporcjach, jak

dzieje siê to obecnie przy programach

wielofunduszowych;

3) ok. 4% na priorytet „wspó³praca terytorialna”.

W celu rozdysponowania zasobów pieniê¿nych w gronie

Pañstw Cz³onkowskich Komisja proponuje zastosowa-

nie metody opartej na kryteriach obiektywnych, wyko-

rzystanych w czasie posiedzenia Rady w Berlinie w

r. 1999 na okolicznoœæ priorytetu „konwergencja”, bior¹c

pod uwagê koniecznoœæ sprawiedliwego potraktowania

regionów dotkniêtych „statystycznym efektem”

rozszerzenia.

Zasoby przeznaczane na cel okreœlony jako „konkur-

encyjnoœæ i zatrudnienie w regionach” Komisja aloko-

wa³aby wœród Pañstw Cz³onkowskich na podstawie wsp-

ólnotowych kryteriów gospodarczych, spo³ecznych i

terytorialnych.

Zatem liczba ludnoœci zamieszkuj¹cej odpowiednie re-

giony oraz wzglêdne warunki spo³eczno-ekonomiczne

stanowi³yby czynniki kieruj¹ce podzia³em œrodków w ra-

mach celu „europejska wspó³praca terytorialna”.

* * * * *

W dniach 10–11 maja 2004 roku Komisja Europejska or-

ganizuje forum poprzedzaj¹ce zaprezentowanie przez

ni¹ nowych propozycji legislacyjnych. Forum to bêdzie

okazj¹ do spotkania wszystkich, których dotyczy polityka

spójnoœci, celem przedyskutowania propozycji

zawartych w niniejszym raporcie.
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Priorytetowe obszary tematyczne

Priorytet „Konwergencja” Priorytet „Konkurencyjnoœæ

i zatrudnienie w regionach”

W¹tek „Konkurencyjnoœæ w regionach”

EFRR 1. Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy

– Inwestycje produkcyjne;

– Rozwój wewnêtrznego potencja³u – m.in.:

- us³ugi dla przedsiêbiorstw

- propagowanie innowacji oraz badañ i rozwoju – Propagowanie i wspieranie innowacji oraz dzia³alno-

œci badawczo-rozwojowej – m.in. poprzez wzmocnie-

nie wiêzi ³¹cz¹cych MSP z „baz¹ wiedzy”, wspieranie

struktur sieciowych i skupisk, poprawê dostêpu MSP

do zaawansowanych technologii i us³ug dla biznesu o

charakterze innowacyjnym.

- Propagowanie przedsiêbiorczoœci – Propagowanie i wspieranie przedsiêbiorczoœci – m.in.

poprzez wspieranie tworzenia nowych firm (na bazie

uczelni wy¿szych i istniej¹cych przedsiêbiorstw), lub

ustanawianie nowych instrumentów finansowych i

u³atwieñ pozwalaj¹cych na dojrzewanie i rozwiniêcie

okreœlonych inicjatyw.

- Bezpoœrednia pomoc dla inwestorów

- Infrastruktura lokalna

- Spo³eczeñstwo informacyjne

- Turystyka i inwestycje w dziedzinê kultury

2. Dostêpnoœæ terenów i us³ugi le¿¹ce w ogólnym interesie gospodarczym

– Sieci transportowe i komunikacyjne, telekomunikacyj-

ne i energetyczne (w tej liczbie – sieci transeuropej-

skie);

– Sieci drugorzêdne – m.in. po³¹czenia drogowe z sie-

ci¹ transportow¹ „TEN-transport”, ale tak¿e: regio-

nalne po³¹czenia kolejowe, porty lotnicze i porty lub

platformy multimodalne, szlaki œródl¹dowe – regio-

nalne i lokalne, odcinki dróg kolejowych zapewniaj¹ce

promieniste po³¹czenia z g³ównymi liniami kolejowy-

mi.

– Sieci drugorzêdne; – Spo³eczeñstwo informacyjne – m.in. równy dostêp i

korzystanie z szerokopasmowych sieci i us³ug tele-

informatycznych; propagowanie dostêpu MSP do

tych¿e sieci i us³ug.

– Infrastruktura spo³eczna.

3. Ochrona œrodowiska i zapobieganie powstawaniu ryzyka

– Pomoc dla Pañstw Cz³onkowskich na rzecz

osi¹gniêcia pe³nej zgodnoœci z korpusem unijnego

prawodawstwa;

– Inwestowanie w elementy infrastruktury w powi¹zaniu

z za³o¿eniami programu „Natura 2000” – w sposób

przyczyniaj¹cy siê do realizowania trwa³ego rozwoju

gospodarczego.

– Wspieranie rozwoju ekologicznych ga³êzi przemys³u; – Propagowanie i wspieranie w³¹czania „czystszych”

technik lub technologii oraz œrodków zapobiegaj¹cych

powstawaniu zanieczyszczeñ w zakres dzia³alnoœci

MSP.

– Rewitalizacja opuszczonych terenów przemys³owych; – Rewitalizacja opuszczonych terenów i miejsc

przemys³owych.
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– Wspieranie œrodków zapobiegaj¹cych powstawaniu

ryzyka naturalnego i technologicznego

– Wspieranie programów s³u¿¹cych zapobieganiu po-

wstawaniu ryzyka naturalnego i technologicznego

– Sprzyjanie czystszym metodom transportu (prze-

wozu)

– Propagowanie i wspieranie komunikacji miejskiej o

trwa³ym charakterze

– Efektywnoœæ energetyczna

– Rozwój Ÿróde³ energii odnawialnej i jej wykorzystanie – Rozwój Ÿróde³ energii odnawialnej i jej wykorzystanie

4. Wzmacnianie potencja³u instytucjonalnego

administracji pañstwowej i regionalnej w zakresie

zawiadywania funduszami strukturalnymi i

Funduszem Spójnoœci

Priorytet „Konkurencyjnoœæ

i zatrudnienie w regionach”

W¹tek „Zatrudnienie”

EFS 1. Systemy: edukacji, zatrudnienia i pomocy

spo³ecznej

1. Zdolnoœæ przystosowania siê pracowników

– Umacniania instytucji rynku pracy – Umocnienie strategii „nabywania wiedzy jako procesu

rozci¹gniêtego na ca³e ¿ycie” – szczególnie ze strony

w³adz publicznych i partnerów spo³ecznych

– Rozwój systemów edukacji i szkoleñ – Wewnêtrzne szkolenia, rozwijaj¹ce w pracownikach

zdolnoœci przystosowawcze

– Rozwój us³ug socjalnych i zakresu opieki

2. Kapita³ ludzki i poda¿ pracy 2a. Poda¿ pracy, oraz: 2b. osoby z upoœledzeniami

– Œrodki w zakresie szkoleñ – pocz¹tkowego i ustawi-

cznego

– Umocnienie aktywnych strategii zwi¹zanych ze sta-

rzeniem siê ludnoœci i zapobiegania przedwczesnemu

opuszczaniu rynku pracy

– Aktywne œrodki z zakresu rynku pracy, pozwalaj¹ce

na zagwarantowanie wszystkim dostêpu do tego ryn-

ku

– Œrodki s³u¿¹ce zwiêkszeniu udzia³u kobiet w szere-

gach „si³y roboczej”

– Œrodki wspomagaj¹ce integracjê (inkluzjê) spo³eczn¹ – Œrodki s³u¿¹ce zwiêkszeniu potencja³u w zakresie za-

trudnienia, zapewnieniu równego dostêpu i integracji

osób z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci,

imigrantów, mniejszoœci etnicznych

3. Przystosowywanie administracji publicznej do

zmian poprzez budowanie potencja³u

administracyjnego i instytucjonalnego
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Instrumenty i cele

2000-2006 2007–2013

Cele Instrumenty

finansowe

Cele Instrumenty

finansowe

Fundusz Spójnoœci Fundusz Spójnoœci Konwergencja i

konkurencyjnoœæ

Fundusz Spójnoœci

Cel 1 EFRR

EFS

EFGiOR („Orientacje”)

FIFG

EFRR

EFS

Cel 2 EFRR

EFS

Konkurencyjnoœæ i zatrudnie-

nie w regionach

– na poziomie regionalnym

– na poziomie ogólnokrajowym –

Europejska Strategia Zatru-

dnienia

EFRR

EFS

Cel 3 EFS

INTERREG EFRR Europejska wspó³praca

terytorialna

EFRR

URBAN EFRR

EQUAL EFS

LEADER + EFGiOR („Orientacje”)

Rozwój obszarów wiejskich

i restrukturyzacja sektora

rybo³ówstwa w zakresie nie

objêtym Celem 1

EAGFL-Garantie

FIFG

9 celów 6 instrumentów 3 cele 3 instrumenty

1 Komisja Europejska: Building our common future: policy challenges and budgetary means of the enlarged Union, 2007-2013,
COM(2004) 101.

2 COM(2003)34 [wersja ostateczna] z dn. 30.1.2003, s.4.
3 Œciœle okreœlone jako regiony poziomu NUTS II.
4 Mierzony w kategoriach parytetów si³y nabywczej i wyliczony na podstawie danych dla Wspólnoty za okres ostatnich trzech lat,

dostêpnych w chwili podejmowania decyzji.
5 Ka¿dy z tych funduszy mia³by do dyspozycji œrodki umo¿liwiaj¹ce sfinansowanie pomocy technicznej.
6 Mierzony w kategoriach parytetów si³y nabywczej i wyliczony na podstawie danych dla Wspólnoty za okres ostatnich trzech lat,

dostêpnych w chwili podejmowania decyzji.
7 Okreœlone na poziomie „NUTS I” lub „NUTS II”, w zale¿noœci od systemu instytucjonalnego poszczególnych Pañstw

Cz³onkowskich.
8 COM(2003)34 [wersja ost.] z dn. 30.1.2003, s. 27.
9 Kwalifikacji podlegaj¹ tu jedynie granice morskie zaproponowane przez Pañstwa Cz³onkowskie.
10 Rozporz¹dzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dn. 25 czerwca 2002 r.
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