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Spójno ść terytorialna traktatowym wymiarem polityki struktu ralnej 
Unii Europejskiej 
 
 Polityka strukturalna Wspólnoty Europejskiej, od czasu reformy Delorsa z 1988 
roku, stała się drugą co do znaczenia pozycją wydatków budżetowych tej organizacji, 
koncentrując około 30% środków.292 Uważa się, że jest ona kluczowym instrumentem 
pogłębiania integracji europejskiej ze względu na regionalny charakter i przesłanki 
interwencji, które uwzględniają klasyfikację obszaru Unii Europejskiej na jednostki 
przestrzenne Nomenklatury Terytorialnej Statystyki (NTS).293 Polityka ta jest 
programowana w wieloletnim horyzoncie czasowym, poszczególne jej edycje 
obejmowały lata: 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, obecny dotyczy okresu 2007-
2013. Jej wiodącym celem jest wzrost spójności zarówno w układzie krajowym jak też 
regionalnym, w dwu wymiarach - gospodarczym i społecznym, bowiem nadmierne 
zróżnicowania prowadzą do negatywnych konsekwencji w skali całej Wspólnoty 
Europejskiej. Polityka ta posługuje się bezzwrotnymi dotacji uruchamianymi w ramach 
funduszy strukturalnych (obecnie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
i Europejski Fundusz Społeczny) i Funduszu Spójności oraz preferencyjnymi 
kredytami udostępnianymi przez Europejski Bank Inwestycyjny. Podstawowymi 
miernikami są: w przypadku spójności gospodarczej zróżnicowania wielkości produktu 

                                                      
292 W literaturze przedmiotu występują trzy określenia dla tej sfery interwencji Wspólnoty. Są 
to pojęcia: polityka strukturalna, które pojawiło się już w Traktacie Rzymskim z 1957 roku, 
polityka regionalna używane ze względu na fakt, że kryteria wyboru kierunków interwencji są 
regionalne i duża część środków jest zarządzana na poziomie regionalnym oraz polityka 
spójności, ponieważ celem tej polityki jest zmniejszenie zróżnicowań terytorialnych w 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. W literaturze przedmiotu na ogół występuje 
niemal zamienne posługiwanie się tymi pojęciami.  
293 Jest to klasyfikacja na jednostki terytorialne typu NUTS (Nomenclature of Units for 
Territorial Statistics), nazwanymi w Polsce NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki), która 
uwzględnia pięć poziomów. W Polsce NUTS 1 są to makroregiony (grupy województw), 
NUTS 2 są to województwa, NUTS 3 są to podregiony, czyli grupy powiatów. Dwa kolejne 
poziomy to NUTS 4 zwane także LAU 1 (Local Administration Units) - są nimi powiaty oraz 
NUTS 5 zwane także LAU 2  - są nimi miasta i gminy. W ramach europejskiej polityki 
strukturalnej podstawowymi poziomami interwencji są obszary typu NUTS 2 i uzupełniająco 
obszary typu NUTS 3. W Polsce jest to 16 województw oraz 65 podregionów (grup powiatów). 
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krajowego brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, natomiast w 
przypadku spójności społecznej zróżnicowania stopy bezrobocia według BAEL 
(badania aktywności ekonomicznej ludności) oraz  wskaźnika zatrudnienia. 
Kierunkami interwencji są Cele oraz Inicjatywy Wspólnoty. Największe znaczenie ma 
Cel 1 dotyczący konwergencji, koncentrujący ponad 70% całości środków dostępnych 
w ramach tej polityki.    
 Polska po przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku 
uzyskała dostęp do instrumentów europejskiej polityki spójności. W obecnym okresie 
programowania budżetu obejmującym lata 2007-2013 Polska stała się największym 
beneficjentem tej polityki, koncentrując ponad 20% alokacji. Ze względu na bardzo 
niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich regionów Polski cały nasz 
kraj korzysta z instrumentów, jakimi są bezzwrotne dotacje (granty) dostępne ze 
środków funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 
Europejski Fundusz Społeczny) i Funduszu Spójności oraz kredytów Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego.     
 W roku 2005 na Szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie przyjęto traktat 
reformujący Unię Europejską. Proces jego ratyfikacji przez wszystkie kraje 
członkowskie Wspólnoty przeciągnął się do roku 2009, w związku z tym traktat ten 
wszedł w życie od 1 grudnia 2009 roku. Traktat ten oznacza zasadnicze 
uporządkowanie procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej, składającej się już 
obecnie z 27 państw. Dla europejskiej polityki strukturalnej kluczowe znaczenie ma 
uzupełnienie spójności gospodarczej i społecznej o spójność terytorialną oraz 
zasadnicze wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym 
dotyczącym europejskiej polityki strukturalnej.    
 Zgodnie z zapisami Artykułu 3 nowego Traktatu o Unii Europejskiej „(Unia) 
wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między 
państwami członkowskimi”.294 W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dotyczą artykuły 174-178 
(poprzednio były to artykuły 158-162).295 Istotne uzupełnienia i zmiany wprowadzone 
w artykule 174 (poprzednio artykuł 158) prowadzą do pojawienia się następującego 
zapisu: „W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi 
działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

                                                      
294 Patrz: J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. 
Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 270.  
295 Patrz J. Barcz, Przewodnik... op.cit. s. 378-379. 
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W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju 
regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o 
których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz obszary wyspiarskie, transgraniczne i górskie.” W zapisach 
traktatowych zasadniczo wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu 
europejskiej polityki strukturalnej. 
 Kluczowym dokumentem dla europejskiej polityki strukturalnej są raporty 
kohezyjne, przygotowywane nie rzadziej niż co trzy lata przez Komisję Europejską. 
Ostatni taki raport przedstawiony w czerwcu 2007 roku zawiera już pewne odniesienia 
do spójności terytorialnej.296 W nowym artykule 175 (poprzednio artykuł 159) 
zmodyfikowano format tego dokumentu w następujący sposób: „sprawozdanie w 
sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.” Oznacza to, że raport z 2010 roku będzie dotyczył w pełnym wymiarze 
także spójności terytorialnej. Solidarność pomiędzy państwami członkowskimi 
oznacza możliwość transferu środków na prowadzenie polityki strukturalnej pomiędzy 
państwami i regionami. 
 

1. Ewolucja wymiaru terytorialnego w polityce Unii Europejskiej  

 Problemy wymiaru terytorialnego rozwoju społeczno-gospodarczego Unii 
Europejskiej zostały podjęte bezpośrednio po reformie Delorsa.297 Kolejne dokumenty 
Komisji Europejskiej i Rady miały charakter indykatywnych wskazań (wytycznych), 
co wynikało z przyjętego we Wspólnocie założenia, że polityka przestrzenna jest 
kompetencją państw członkowskich. Wynikiem prac w pierwszych latach po tej 
reformie były dwa raporty Komisji Europejskiej: „Europa 2000. Założenia rozwoju 
terytorium Wspólnoty” opublikowany w roku 1991 i „Europa 2000 Plus. Współpraca 

                                                      
296 Growing regions. Growing Europe. Fourth report on Economic and Social Cohesion, 
European Commission, Brussels 2007.   
297 Bardziej szczegółowo zostało to omówione w opracowaniu J. Szlachta,  Rola Polski w 
przestrzeni europejskiej w świetle dokumentów programowych Unii Europejskiej, w: Koncepcja 
przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, 
red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia Tom 
CXXII, PWN Warszawa 2008, s. 11-29.  
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dla rozwoju terytorialnego Europy” opublikowany w roku 1994.298 Prace te były 
kontynuowane przez ówczesne państwa członkowskie w latach 1994-1999, czego 
wynikiem była Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (European Spatial 
Development Perspective - ESDP), zawierająca założenia rozwoju przestrzennego 
piętnastu państw członkowskich Wspólnoty do roku 2010.299 Jako cele ESDP przyjęto: 
(1) rozwój zrównoważonego i policentrycznego systemu osadniczego miast oraz 
nowego partnerstwa pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, (2) zapewnienie 
równego dostępu do infrastruktury i wiedzy oraz (3) zrównoważony rozwój, sprawne 
zarządzanie oraz ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.   
 W roku 2000 uruchomiono prace nad wieloletnim programem badawczym w 
ramach Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego zwanego 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Badania te miały służyć 
zgromadzeniu niezbędnej wiedzy analitycznej na temat przestrzennych prawidłowości 
rozwoju społeczno-gospodarczego Wspólnoty. W programie tym uczestniczy obecnie 
27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria. W 
pierwszych latach przygotowano szereg raportów dotyczących różnych aspektów 
rozwoju przestrzennego Europy, dotyczących między innymi: roli terytorialnych 
potencjałów rozwojowych, znaczenia terytorium dla konkurencyjności i spójności, 
stosowanych badań terytorialnych, znaczenia Europy w świecie w aspekcie 
terytorialnych wizji, a także scenariuszy terytorialnych przyszłości Europy. Ich syntezą 
stał się Atlas ESPON, w którym przedstawiono najważniejsze efekty prac 
analitycznych, jakie zostały osiągnięte w ramach tego programu.300 W kolejnym 
okresie programowania polityk i budżetu, obejmującym lata 2007-2013, zdecydowano 

                                                      
298 Europe 2000. Outlook for the development of the community’s territory, Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the 
European Communities, Brussels-Luxembourg 1991 oraz Europe 2000 Plus. Cooperation for 
European territorial development, European Commission, Brussels-Luxembourg 2004. 
299 European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainale Development 
of the Territory of the European Union, European Commission, Potsdam, May 1999.  
300 ESPON Atlas. Struktura terytorium Europy. Październik 2006, Komitet Monitorujący 
ESPON, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. Inne ważniejsze raporty: 
ESPON in Progress, ESPON 2003; In Search of Territorial Potentials, ESPON 2005; Applied 
Territorial Research. Building a Scientific Platform for Competitiveness and Cohesion, ESPON 
2006; Scenarios on the Territorial Future of Europe, ESPON 2006; Territory Matters for 
Competitiveness and Cohesion. Facets of Regional Diversity and Potentials in Europe, ESPON 
2006; Territorial Futures. Spatial Scenarios for Europe, ESPON 2007; Europe in the World. 
Territorial Evidence and Visions, ESPON 2007.  
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o kontynuowaniu tego programu, co powinno przynieść kolejne raporty 
dokumentujące prawidłowości rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej.   
 Agenda Terytorialna Unii Europejskiej (ATUE) została przyjęta jako dokument o 
charakterze indykatywnym na spotkaniu ministrów ds. spójności terytorialnej w 
Lipsku 24-25 maja 2007 roku.301 ATUE określiła jako zadanie państw członkowskich i 
całej Wspólnoty wzmocnienie spójności terytorialnej. W ATUE wyróżnia się sześć 
wyzwań terytorialnych, jakie będą miały kluczowe znaczenie dla sytuacji państw i 
regionów europejskich w nadchodzących dekadach. Są to: (1) konsekwencje 
globalizacji gospodarki; (2) skutki społeczno-gospodarcze zmian klimatycznych; (3) 
skutki terytorialne niekorzystnego przebiegu procesów demograficznych w Unii 
Europejskiej; (4) oddziaływanie rosnących cen energii na procesy społeczno-
ekonomiczne; (5) wpływ kolejnych rozszerzeń Wspólnoty na zmianę pozycji 
poszczególnych regionów oraz (6) konsekwencje nadmiernej eksploatacji zasobów 
naturalnych i kulturowych, niekontrolowany rozrost obszarów miejskich, a także 
wyludnianie się obszarów peryferyjnych. Istotne znaczenie ma ocena, że w Unii 
Europejskiej słabsze ekonomicznie i peryferyjne obszary są znacznie bardziej wrażliwe 
na negatywne konsekwencje tych wyzwań. Jako priorytety terytorialne rozwoju 
Wspólnoty uznano: 

• Wzmocnienie policentrycznego rozwoju oraz innowacji poprzez tworzenie sieci 
współpracy regionów miejskich i miast; 

• Nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego między obszarami 
miejskimi i wiejskimi, czemu powinno towarzyszyć rozwinięcie mechanizmów 
oddziaływania dużych miast jako lokomotyw rozwoju na otaczające obszary 
wiejskie; 

• Wspieranie regionalnych klastrów o charakterze innowacyjnym; 

• Wzmocnienie i rozbudowę sieci transeuropejskich, co warunkuje dobre 
powiązanie wszystkich regionów oraz rozwijanie wysokiej jakości powiązań 
transportowych przez granice wewnętrzne Unii Europejskiej; 

• Transeuropejskie zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem efektów zmian 
klimatycznych, co wymaga podjęcia działań pozwalających na zwiększenie 
odporności systemu przestrzennego na zakłócenia funkcjonowania oraz podjęcie 
problemów obszarów szczególnie wrażliwych (nadmorskie, zalewowe, górskie); 

                                                      
301 Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i 
zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Spotkanie Ministrów ds. Rozwoju Miast i 
Spójności Terytorialnej w Lipsku, Lipsk 24/25 maj 2007r.  
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• Wzmacnianie struktur ekologicznych oraz zasobów kulturowych, traktowanych 
nie jako obciążenie, ale jako walor rozwojowy.   

 W Komunikacie Komisji Europejskiej na temat spójności terytorialnej z 2008 roku, 
nazwanym Zieloną Księgą, określono cztery jej wymiary, jakimi są:302 
 

Koncentracja czyli pokonywanie różnic w gęstości zaludnienia. 

  W Unii Europejskiej mają miejsce bardzo znaczące zróżnicowanie terytorialne w 
zagęszczeniu funkcji gospodarczych. Pozwala to na wyróżnienie trzech typów 
terytoriów: metropolii (dużych miast wraz z obszarem otaczającym), regionów 
pośrednich oraz obszarów wiejskich. Prawidłowości procesu rozwoju społeczno-
gospodarczego mają różny charakter w każdym z tych trzech typów obszarów. 
Polityka strukturalna Wspólnoty i państw członkowskich powinna zostać dopasowana 
do kontekstu rozwojowego poszczególnych typów obszarów oraz skoncentrować się 
na całościowym i zintegrowanym podejściu. 
 

Tworzenie połączeń między terytoriami czyli przezwyciężanie odległości.  

 Wiele regionów i subregionów, miast i obszarów wiejskich Unii Europejskiej jest 
izolowanych przestrzennie. Dotyczy to w szczególności nowych państw 
członkowskich. Wskutek tego obywatele zamieszkali na takich obszarach nie 
korzystają z wszystkich możliwości jakie tworzy nowoczesna gospodarka rynkowa 
oraz mają zasadniczo gorszy dostęp do usług publicznych, szczególnie wyższego 
rzędu. Także warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na takich terenach są 
niekorzystne, a wskutek tego samorządy lokalne nie mogą skutecznie przyciągnąć 
inwestorów zewnętrznych. 
 
Współpraca czyli przezwyciężanie różnic. 

  Dla stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej kluczowe 
znaczenie ma tworzenie różnego rodzaju sieci współpracy. Tego typu porozumienia 
umożliwiają dyfuzję innowacji oraz transfer dobrych praktyk. Dotyczy to współpracy 
w różnych układach: wewnątrz państw członkowskich i transgranicznych; 
horyzontalnej i wertykalnej, a także dotyczącej różnych sfer - między innymi spraw 
                                                      
302 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie 
różnorodności terytorialnej w siłę, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 6.10.2008 
COM(2008)616 wersja ostateczna.  
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gospodarczych, społecznych, środowiskowych. Istotne znaczenie ma także rozwijanie 
współpracy z partnerami spoza Unii Europejskiej.   
 
Regiony o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych.303  

 Są obszary które, ze względu na swoje położenie i charakter napotykają na 
szczególne bariery w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przykładem są obszary 
górskie, wyspy czy tereny słabo zaludnione. Oczywiście nie chodzi o to, aby całą 
Wspólnotę pokryć różnego rodzaju typem problemowości, ale aby stymulować 
podjęcie działań dopasowanych do bardzo specyficznego terytorialnego kontekstu 
rozwojowego.  
 Komunikat ten zawiera załącznik w którym zidentyfikowano sześć kwestii do 
dyskusji na temat spójności terytorialnej dotyczących: definicji, zakresu i skali 
spójności terytorialnej, lepszej współpracy, lepszej koordynacji, nowego partnerstwa 
terytorialnego oraz poprawy zrozumienia spójności terytorialnej.  
 Najważniejsze wnioski z debaty nad Zieloną Księgą sformułowane przez kraje 
członkowskie zostały zawarte w szóstym raporcie okresowym Komisji Europejskiej na 
temat spójności z 2009 roku, a są one następujące:304  

• Wzmocnić należy koordynację poszczególnych polityk publicznych Unii 
Europejskiej mających wymiar terytorialny;   

• Niezbędna jest zasadnicza poprawa jakości zintegrowanego wielopoziomowego 
zarządzania politykami publicznymi na różnych poziomach administracji 
publicznej - europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym (multilevel 
governance); 

• Konieczne jest zastosowanie podejścia funkcjonalnego, bowiem problemy i 
wyzwania o charakterze terytorialnym najczęściej przekraczają granice 
administracyjne; 

• Podstawową wartością dodaną wymiaru terytorialnego w Unii Europejskiej jest 
Europejska Współpraca Terytorialna. W tym kontekście należy wzmacniać: 
współpracę międzyregionalną (także w ramach poszczególnych państw), 
współpracę transgraniczną oraz połączenia i powiązania regionów zapóźnionych 
z regionami dobrze rozwiniętymi;  

                                                      
303 P. Monfort, Territories with specific geographical features, European Union. Regional 
Policy, Brussels, Working Papers, 2009, No. 02.  
304 Creative and innovative regions. Sixth progress report on economic and social cohesion, 
European Commission, COM(2009)295 final, Brussels, June 2009.  
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• Niezbędna jest zasadnicza poprawa wiedzy o terytoriach, a więc 
zróżnicowaniach, trendach i oddziaływaniach terytorialnych, a typem nowej 
generacji instrumentu jest ocena oddziaływania terytorialnego (territorial impact 
assessment). Generowaniu niezbędnej wiedzy na ten temat mogą służyć 
obserwatoria, uruchamiane na różnych poziomach terytorialnych.  

 Kolejny raport kohezyjny w roku 2010 powinien uwzględnić wyniki tej debaty oraz 
zawierać wstępne propozycje i rekomendacje sposobu włączenia spójności 
terytorialnej w główny nurt europejskiej polityki strukturalnej po roku 2013.  
 Dokumentami zawierającymi kolejne przybliżenia kierunków reformy europejskiej 
polityki strukturalnej w różnych jej aspektach jest zestaw raportów cząstkowych i 
będący ich syntezą dokument ekspercki zamówiony przez D. Huebner u F. Barca. 305 
W opracowaniu tym promuje się: politykę rozwojową zorientowaną na miejsca, nową 
interpretację zawartości europejskiej polityki spójności, potrzebę zasadniczej zmiany 
kierunków tej polityki, koncentrację interwencji na selektywnych europejskich dobrach 
publicznych oraz bardziej strategiczne i efektywne zarządzanie w tej sferze.  
 P. Samecki, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, w dokumencie orientacyjnym 
dotyczącym europejskiej polityki spójności po roku 2013 zarysował podstawowe 
propozycje jej dostosowania do nowego kontekstu rozwojowego Unii Europejskiej.306 
Według P. Sameckiego istnieje potrzeba: zapewnienia wszystkim regionom 
odnoszenia korzyści z europejskiego projektu integracji, koncentracji zasobów na 
ograniczonej liczbie wąsko zdefiniowanych priorytetów, zwrócenia większej uwagi na 
rezultaty i warunkowość, rozwinięcia efektywnych instytucji, wzmocnienia 
strategicznego wymiaru polityki spójności, oraz uproszczenia systemu wdrażania przy 
wzroście jego efektywności. Wyrazem tego jest szerokie uwzględnienie spójności 
terytorialnej w kontekście europejskiej polityki strukturalnej ze względu na: misję i 
cele, efektywność działań oraz uproszczenie i wyższą jakość interwencji. 

                                                      
305 F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting 
European Union challenges and expectations, Independent report prepared at the request of 
D.Huebner, Commissioner for Regional Policy, April 2009. 
306 Samecki P., Orientation Paper on  Future Cohesion Policy, European  Commission, Brussels, 
December 2009. 
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 Kluczowym dokumentem jaki będzie określał ewolucję polityk Wspólnoty 
Europejskiej po roku 2013 jest strategia Europa 2020.307 Dokument ten zastąpi 
Odnowioną Strategię Lizbońską, przesuwając horyzont czasowy celów działań 
Wspólnoty do roku 2020 oraz będzie bazą dla nowych Zintegrowanych wytycznych na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, które są następnie podstawą Krajowych Programów 
Reform poszczególnych państw członkowskich. Jako priorytety określono: (1) rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) promocja gospodarki oszczędzającej 
zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce o wysokim 
zatrudnieniu, zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. Cele 
strategiczne jakie powinny zostać osiągnięte do roku 2020 przez kraje członkowskie są 
następujące: 75% wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64, 3% produktu 
krajowego brutto przeznaczane na badania i rozwój, wskaźniki 20/20/20 w zakresie 
klimatu/energetyki, minimum 40% odpowiednich roczników młodzieży kończącej 
studia oraz 20 mln ludzi mniej w strefie ubóstwa.     
 Dokument ten jest empirycznym dowodem na istotne rozbieżności myślenia o 
przyszłości występujące w ramach Komisji Europejskiej, a jego ukrytą intencją jest 
najprawdopodobniej istotne realokowanie środków w ramach przyszłej wieloletniej 
perspektywy budżetowej Wspólnoty Europejskiej. Europa 2000 pomimo swoich 
niewątpliwych zalet, szczególnie rekomendacji przyspieszenia procesu budowania 
Wspólnego Rynku bez barier, jest w najgorszym sensie aprzestrzenny, bowiem został 
napisany w bardzo tradycyjnym ujęciu ekonomicznym. Całkowicie abstrahuje od 
nowych nurtów naukowych związanych z ekonomią miejsc i ekonomią przepływów 
oraz reprezentuje klasyczne sektorowe podejście do problemów rozwoju społeczno-
gospodarczego. Wyrazem tego jest odgrzewanie konceptu polityki przemysłowej jako 
uniwersalnego remedium na kryzysogenne struktury społeczno-gospodarcze, 
uzupełniającej politykę makroekonomiczną. Taka filozofia definiuje procesy 
rozwojowe we Wspólnocie przede wszystkim w partnerstwie państw członkowskich i 
instytucji Unii Europejskiej, pomijając poziom regionalny i lokalny. Podstawowym 
sposobem rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych w układach 
terytorialnych Wspólnoty według tej strategii jest wzrost mobilności przestrzennej siły 
roboczej oraz redukcja negatywnego oddziaływania granic wewnętrznych. Zostało to 

                                                      
307 Consultation on the future „EU 2020” strategy, Commission working document, 
COM(2009)647/3 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009 oraz 
Communication from the Commission to the European Council. Europe 2020. A strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels March 2010. 
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uzupełnione propozycją wspierania emigrantów, celem umożliwienia im szybszej 
integracji w nowym środowisku. 
 
2. Kluczowe problemy spójno ści terytorialnej 

 Dyskusja na temat spójności terytorialnej będzie miała podstawowe znaczenie dla 
modyfikacji europejskiej polityki strukturalnej po roku 2013. Najważniejsze problemy 
jakie się rysują  w tej debacie publicznej są następujące: 
Jaki będzie horyzont czasowy kolejnego okresu programowania budżetu i polityk 
Wspólnoty. 
 Zgodnie z zapisami traktatu reformującego Unia Europejska programuje swoje 
polityki i budżet w horyzoncie wieloletnim, nie krótszym niż 5 lat. Dlatego kolejny 
okres musi dotyczyć co najmniej lat 2014-2018, a może podobnie jak ma to miejsce 
obecnie nawet siedmiu lat, czyli okresu 2014-2020. Generalnie płatnicy netto do 
budżetu Wspólnoty dążą do skrócenia perspektywy finansowej, natomiast beneficjenci 
netto do jej wydłużenia. Struktury przestrzenne w różnych skalach terytorialnych 
cechuje tzw. „wolnozmienność” czego wyrazem jest ich duża stabilność. Dlatego długi 
horyzont czasowy wydaje się szczególnie korzystny dla wzrostu poziomu spójności 
terytorialnej wymagającej konsekwentnej polityki Wspólnoty i państw członkowskich 
przez szereg lat. 

Jaki będzie miernik (mierniki) spójności terytorialnej.  
 Doświadczenia polityki strukturalnej Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że 
najbardziej przejrzysta sytuacja ma miejsce wówczas, gdy mamy do czynienia z 
jednym, lub co najwyżej z dwoma miernikami. Próby konstruowania wskaźnika 
syntetycznego dotyczącego spójności nie powiodły się, bowiem wskaźniki takie nie są 
przejrzyste i czytelne, a sposób wyboru, a następnie ważenia mierników cząstkowych 
jest przedmiotem wielu kontrowersji. Jak już stwierdzono wcześniej w przypadku 
spójności gospodarczej i społecznej wypracowano odpowiednio jeden i dwa mierniki. 
W zakresie spójności terytorialnej najbardziej diagnostyczne wydają się badania 
dostępności, charakteryzowane czasem podróży komunikacją drogową, szynową i 
powietrzną oraz miernik zintegrowany z uwzględnieniem tych trzech rodzajów 
transportu. Pomocne wydają się prace ESPON, w ramach których określono czasy 
podróży na poziomie wszystkich regionów Unii Europejskiej typu NUTS 2 i NUTS 3. 
Innym rozwiązaniem może być poszukiwanie miernika dla każdego z czterech 
wymiarów spójności terytorialnej (koncentracji, dostępności, współpracy, 
specyficznych cech terytorialnych). Wyborowi mierników musi towarzyszyć 
określenie benchmarków, czyli minimalnych poziomów jakie uznaje się za niezbędne 
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do osiągnięcia w warunkach Wspólnoty lub też określenia jakie minimalne poziomy są 
przesłankami uruchomienia strumieni finansowych. Oczywiście dyskusja państw 
członkowskich na ten temat może potrwać nawet kilka lub kilkanaście lat, ze względu 
na złożoność tematu, rozbieżne interesy oraz bardzo różną percepcję spójności 
terytorialnej. 
Jaki będzie sposób finansowania zadań związanych ze spójnością terytorialn ą.  
 Kluczowe znaczenie ma ewentualna modyfikacja instrumentów europejskiej 
polityki spójności. Pojawia się pytanie czy polityka ta będzie wdrażana po roku 2013 
za pomocą zestawu już dotychczas stosowanych instrumentów, czy też pojawią się 
nowe rozwiązania. Europejska polityka spójności posługuje się obecnie dotacjami 
(grantami) pochodzącymi z dwu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
miękkimi kredytami finansowanymi ze środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Krytyka braku czytelności linii demarkacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi funduszami (tymi trzema oraz Europejskim Funduszem Rolnym 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz przyjętej od roku 2007 zasady 
jednofunduszowości (program operacyjny nie może być finansowany równocześnie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego) prowadzi do pojawiania się propozycji jednego funduszu. Dodatkową 
komplikacją dotychczasowego eklektycznego modelu byłoby wprowadzenie zadań 
wynikających z dążenia do spójności terytorialnej. Prawdopodobnie najmniej 
sprawnym rozwiązaniem byłby specjalny fundusz dedykowany spójności terytorialnej. 
W strukturze obecnie obowiązujących Celów europejskiej polityki spójności znaczącą 
część tematyki terytorialnej obejmują Cel 1 (konwergencja) i Cel 3 (współpraca 
terytorialna), chociaż jej nie wyczerpują. Dlatego niezbędna będzie zasadnicza 
modyfikacja struktury Celów europejskiej polityki strukturalnej po roku 2013. 
Inicjatywy Wspólnotowe nowej generacji wydają się potencjalnie bardzo dobrym 
sposobem dla skutecznego podjęcia poszczególnych wymiarów horyzontalnych 
spójności terytorialnej. 
Jaki będzie podstawowy poziom terytorialny interwencji europejskiej.  
 W przypadku europejskiej polityki strukturalnej interwencja Funduszu Spójności 
odbywa się na poziomie państw członkowskich, natomiast interwencja funduszy 
strukturalnych ma miejsce na poziomie krajowym oraz regionalnym na poziomie 
obszarów typu NUTS 2 (tylko współpraca transgraniczna koncentruje się na poziomie 
obszarów typu NUTS 3). Zapisy traktatowe i operacyjne nie określają poziomu 
przestrzennego interwencji, jednak terytorialność oznacza skalę poniżej poziomu 
krajowego państw członkowskich. Dlatego można sobie wyobrazić jej zlokalizowanie 
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w przyszłości na przynajmniej trzech poziomach: NUTS 1, albo NUTS 2 albo NUTS 
3. Niektóre rozważania prowadzone na tle reformy europejskiej polityki strukturalnej 
świadczą o możliwości podjęcia problemów spójności terytorialnej w różnych, bardzo 
specyficznych układach przestrzennych, niekoniecznie zgodnych z klasyfikacją na 
obszary typu NUTS. Niektóre państwa Unii Europejskiej nie są zainteresowane 
wzmacnianiem klasycznego poziomu regionalnego europejskiej polityki strukturalnej 
jakim jest NUTS 2, ze względu na występujące w niektórych regionach Wspólnoty 
bardzo silne tendencje odśrodkowe. 
Jaka będzie struktura i skala podejmowanych działań w układzie czterech 
wymienionych już wymiarów spójności terytorialnej.  
 Jak już stwierdzono wcześniej jako wymiary spójności terytorialnej określono 
koncentrację, powiązania, współpracę oraz specyficzne cechy geograficzne. Każde z 
państw członkowskich Wspólnoty cechuje inna struktura problemów w zakresie tych 
czterech elementów. W państwach najwyżej rozwiniętych priorytetem jest 
koncentracja, w krajach peryferyjnych o niskim poziomie rozwoju społeczno-
gospodarczego przede wszystkim powiązania. Współpraca terytorialna (sieciowanie) 
jest wymiarem o znaczeniu uniwersalnym dla całej Wspólnoty. Szczególnie trudnym 
do podjęcia problemem może być wymiar czwarty - regiony o specyficznych cechach 
geograficznych. Należy spodziewać się rosnącej presji na identyfikację różnego typu 
specyficznych regionów problemowych oraz na tworzenie specjalnych kopert 
finansowych dla takich obszarów. W latach 2007-2013 tak zdefiniowanej spójności 
terytorialnej odpowiada Cel 3 europejska współpraca terytorialna, koncentrujący 
jednak zaledwie 2,5% środków europejskiej polityki strukturalnej. Dlatego należy 
spodziewać się zasadniczego wzrostu udziału tych wydatków nawet do wielkości 
dwucyfrowej. 

Jaki będzie wpływ nowej generacji wyzwań przed jakimi stoi obecnie Unia 
Europejska na spójność terytorialn ą.  
 W różnych analizach prowadzonych dla całej Wspólnoty wyróżnia się jako 
najpoważniejsze wyzwanie zmiany klimatyczne, a w drugiej kolejności: procesy 
demograficzne (starzenie się ludności), konsekwencje globalizacji gospodarki oraz 
rosnące koszty energii. Dotychczas europejską politykę spójności cechowała 
wyjątkowa umiejętność akomodowania pojawiających się wyzwań poprzez korekty 
zasad, celów oraz regulacji prawnych. Zmiany klimatyczne wynikające z procesu 
ocieplania się Ziemi będą miały bardzo zróżnicowany wpływ na sytuację 
poszczególnych regionów Unii Europejskiej, jednak brak jest obecnie pogłębionych i 
uszczegółowionych analiz dotyczących konsekwencji terytorialnych. Znaczący odpływ 
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ludności i procesy deformacji struktur demograficznych dotkną w największym 
stopniu regiony słabiej rozwinięte. Bardzo ważnym wyzwaniem dla polityki 
strukturalnej stał się kryzys społeczno-ekonomiczny, jaki rozpoczął się w roku 2008. 
Po raz pierwszy regulacje prawne europejskiej polityki strukturalnej zostały 
skorygowane w trakcie wdrażania.  Wprowadzono zmiany w już funkcjonującym 
systemie programowania, które polegały między innymi na uproszczeniu i 
przyspieszeniu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dla 
spójności terytorialnej najważniejszą zmianą będzie uelastycznienie europejskiej 
polityki strukturalnej poprzez tworzenie różnego rodzaju rezerw,  zwiększenie  
możliwości eksperymentowania, tworzenie obserwatoriów oraz zapewnienie wysokiej 
jakości powiązań struktur społeczno-gospodarczych. 
 
3. Wnioski dla Polski 

 Poziom spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej całej Polski oraz 
poszczególnych województw naszego kraju jest bardzo niski. Oznacza to, że przy 
zastosowaniu dotychczasowego kryterium identyfikacji obszarów problemowych 
jakim jest wskaźnik produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, oceniany 
parytetem siły nabywczej dla Celu konwergencja poniżej 75% średniej Wspólnoty na 
poziomie regionów typu NUTS 2, także po roku 2013 kraj nasz pozostanie 
największym beneficjentem europejskiej polityki strukturalnej. Zmiany PKB na 
mieszkańca Polski na tle średniej UE 27 są w ostatnich latach bardzo dynamiczne: w 
roku 2007 54,9%, w roku 2008 57,1%, w roku 2009 60,6% i w roku 2010 61,7% 
(prognoza). Podstawą identyfikacji obszarów problemowych na kolejny okres 
programowania będzie PKB na mieszkańca z trzech ostatnich dostępnych w roku 2013 
lat, czyli lata: 2009, 2010 i 2011. Oznacza to, że poziom PKB Polski będzie stanowił 
około 62% średniej UE, a w najbogatszych regionach Polski na Mazowszu i Dolnym 
Śląsku odpowiednio około 99% i 68%. Uwzględniając efekt statystyczny wynikający z 
przystąpienia Chorwacji i Macedonii do Wspólnoty, w Polsce nastąpi przyrost PKB o 
około 0,3 punktu procentowego, czyli do 62,3% w układzie UE 29. 
 Podstawowym wyzwaniem jest konsekwencja sukcesu ekonomicznego Mazowsza, 
najszybciej rozwijającego się regionu Wspólnoty, co właściwie dotyczy przede 
wszystkim aglomeracji miejskiej Warszawy. W roku 2007 PKB na mieszkańca 
Warszawy i Mazowsza bez Warszawy to odpowiednio około 167% i około 49% 
średniej UE 27. Oczywiście możliwą opcją jest podział Mazowsza na dwa regiony 
typu NUTS 2, co pozwoliłoby biedniejszej części Mazowsza zachować dostęp do 
finansowania w ramach Celu konwergencja. Dlatego można stwierdzić, że 
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dotychczasowy sposób identyfikacji problemów w ramach europejskiej polityki 
strukturalnej jest dla pozycji finansowej Polski bardzo korzystny, chociaż już w 
najbliższym okresie programowania polityki strukturalnej pojawi się w naszym kraju 
jeden region wygasającej pomocy przejściowej. 
 Jak wynika z prac ESPON poziom spójności terytorialnej Polski jest bardzo niski, 
zarówno na poziomie regionów, jak też podregionów. W zdecydowanie najtrudniejszej 
sytuacji pozostają obszary Polski Wschodniej oraz Północno-Wschodniej. W układzie 
funkcjonalnym sieci osadniczej są to przede wszystkim obszary wiejskie. Dlatego 
ewentualne uzupełnienie kryteriów alokacji środków europejskiej polityki strukturalnej 
o wskaźniki spójności terytorialnej, pod warunkiem ich diagnostyczności i rzetelności, 
nie powinno zasadniczo zmienić pozycji finansowej naszego kraju. 
 Dla Polski kluczowe znaczenie ma utrzymanie także po roku 2013 znaczącej skali 
transferów finansowych w ramach europejskiej polityki strukturalnej. Podstawowym i 
decydującym polem negocjacji będzie dlatego budżet Wspólnoty. Podstawowym 
źródłem dochodów Wspólnoty Europejskiej jest składka państw członkowskich, która 
jest zbierana w proporcji do wielkości produktu krajowego brutto. Pułapem tych 
transferów jest 1,27% PKB, aktualne poziomy wpłat wynoszą około 1% PKB. 
Głębokość kryzysu społeczno-gospodarczego zasadniczo wzmacnia pozycje państw 
członkowskich płatników netto dążące do dalszego ograniczania tego udziału w 
przyszłości. Mały budżet Unii Europejskiej, w sytuacji określonych poziomów 
sztywnych wydatków i zobowiązań Wspólnoty, oznaczałby zasadnicze ograniczenie 
skali i zakresu europejskiej interwencji prorozwojowej, w tym także europejskiej 
polityki strukturalnej. 
 Podstawowe problemy negocjacyjne w sferze polityki strukturalnej Wspólnoty po 
roku 2013 będą najprawdopodobniej dotyczyły między innymi:   

Misji tej polityki.  
 W różnych raportach (m in. Banku Światowego) poddaje się krytycznej ocenie 
sposób oddziaływania na procesy rozwoju w ramach Unii Europejskiej. Gloryfikuje się 
w nich koncentrację zasobów na obszarach najsilniejszych oraz twierdzi, że w ramach 
państw, a być może nawet organizacji takich jak Unia Europejska nie ma potrzeby 
zachowania istotnego związku pomiędzy tworzeniem i podziałem dochodu 
narodowego.308 Przyjęcie takiego wąsko ekonomicznego podejścia ignoruje efekty 
społeczne, terytorialne, polityczne, kulturowe oraz integracyjne europejskiej polityki 
spójności. Oznaczałoby to, że środki na badania naukowe i rozwój należałoby 
                                                      
308 World Development Report. Reshaping Economic Geography, The World Bank, 
Washington DC, 2009. 
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zlokalizować przede wszystkim w ośmiu regionach Wspólnoty, w których ponosi się 
ponad 50% tych wydatków, bowiem przede wszystkim tam są generowane innowacje, 
dzięki którym Unia Europejska skuteczniej konkuruje ze Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki Północnej i innymi globalnymi konkurentami. Zgodnie z takim podejściem w 
Polsce przede wszystkim Warszawa i inne duże metropolie takie jak: Katowice i 
otaczające miasta konurbacji górnośląskiej, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto oraz 
Wrocław powinny być miejscami koncentracji środków europejskiej polityki 
strukturalnej. Oczywiście w Polsce struktura wydatków w ramach funduszy polityki 
strukturalnej powinna być pro lizbońska, jednak aby mieć niezbędne środki na 
prowadzenie takiej polityki kraj nasz powinien stać na straży kształtowania się 
różnorodnych zróżnicowań regionalnych i kontrolowania ich skali.       

Filozofii tej polityki.  
 W latach 2007-2013 udało się w ramach tej jednej polityki powiązać konwergencję 
i konkurencyjność. Dzięki temu polityka ta mogła zostać zorientowana na wszystkie 
regiony Wspólnoty. Należy spodziewać się dążenia do ograniczenia tej sfery 
interwencji Wspólnoty do zagadnień tradycyjnej infrastruktury technicznej oraz 
wyłącznie do regionów o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Takie 
zawężenie zasięgu europejskiej polityki strukturalnej nie byłoby korzystne dla Polski, 
bowiem oznaczałoby wyeliminowanie zainteresowania tą polityką ze strony starych 
państw członkowskich. Równocześnie ograniczyłoby  to  możliwości  finansowania w 
Polsce  działań  innowacyjnych związanych ze  
 Strategią Europa 2020. Takim zmianom służy lansowana przede wszystkim przez 
Wielką Brytanię doktryna renacjonalizacji, czyli przeniesienia ciężaru interwencji 
polityki regionalnej z poziomu europejskiego na poziom państw członkowskich. 
Zakresu tej polityki.  
 Podstawowy problem, obok zagadnień zaznaczonych w poprzednim punkcie, 
dotyczy finansowania rozwoju obszarów wiejskich. Z jednej strony Europejski 
Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2006 jest elementem Wspólnej 
Polityki Rolnej, konstytuującym drugi filar tej polityki. Z drugiej strony także po roku 
2006 europejska polityka strukturalna jest głównym źródłem finansowania rozwoju 
obszarów wiejskich, a problem linii demarkacyjnych pomiędzy tymi politykami 
Wspólnoty okazał się wyjątkowo skomplikowany. W kraju takim jak Polska, gdzie 
obszary wiejskie skupiają tak znaczącą część ludności i potencjału gospodarczego, 
dychotomia źródeł finansowania jest bardzo niekorzystna. Innym rysującym się 
zagrożeniem jest postulowane przez niektóre państwa i środowiska profesjonalno-
naukowe rozparcelowanie działań europejskiej polityki spójności pomiędzy polityki 
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sektorowe, czyli nie tylko na rzecz polityki obszarów wiejskich i polityki rybołówstwa 
i odpowiednich funduszy, ale polityki środowiskowej, transportowej, naukowej itd. 
Polska powinna bronić integralności tej polityki jako najważniejszej polityki 
horyzontalnej Wspólnoty Europejskiej.  

Horyzontu czasowego programowania budżetu i polityk.  

 W interesie Polski jest utrzymanie siedmioletniego okresu programowania budżetu i 
polityk Wspólnoty. Skrócenie tego okresu do sześciu lub pięciu lat, przy trudnościach i 
barierach sprawnego uruchomienia skomplikowanego systemu wdrażania, może mieć 
znaczący wpływ na absorpcję funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 
prowadząc do wysokiego prawdopodobieństwa utraty części alokacji. Ma to znaczenie 
ze względu na olbrzymią skalę dostępnych dla Polski środków europejskich. Na tym 
tle wydaje się zasadne utrzymanie bardziej elastycznej formuły płatności w pierwszych 
latach wdrażania jako n+3, przy pozostawieniu formuły płatności n+2 w ostatnich 
latach wieloletniego okresu programowania.  
Algorytmu alokacji środków Wspólnoty.  

 Obecnie przy podziale środków europejskiej polityki strukturalnej pomiędzy kraje 
członkowskie obowiązuje tzw. algorytm berliński. Uwzględnia on wielkość produktu 
krajowego brutto na mieszkańca na poziomie zarówno państw członkowskich jak i 
regionów. Dlatego biedny region w bogatym kraju otrzymuje mniejsze wsparcie niż 
biedny region zlokalizowany w biednym kraju. Polska powinna konsekwentnie bronić 
tego bardzo czytelnego dla wszystkich aktorów algorytmu. Dodatkowym argumentem 
jest to, iż poszukiwanie nowego bardziej sprawiedliwego algorytmu wydłużyłoby 
znacząco proces uzgodnień. Oczywiście wszystkie słabości produktu krajowego brutto 
jako najlepszej z najgorszych miar rozwoju społeczno-gospodarczego zostały opisane 
w literaturze przedmiotu.  
Elastyczności systemu wdrażania.  

 Troska o interesy podatnika europejskiego prowadziła do coraz większego 
komplikowania systemu wdrażania funduszy polityki strukturalnej. Wynikiem tego 
były różnorodne usztywnienia struktury alokacji środków. Procedury wdrażania 
funduszy we wszystkich fazach stały się bardzo kosztowne, powolne, skomplikowane 
oraz obudowane różnymi mechanizmami ostrożnościowymi. Kryzys społeczno-
ekonomiczny uświadomił znaczenie tworzenia różnego rodzaju rezerw oraz potrzebę 
zasadniczego uproszczenia systemu wdrażania. Polska powinna być promotorem tego 
typu zmian, oczywiście przy zabezpieczeniu poprzez procedury wdrażania funduszy 
przed różnorodnymi nadużyciami, w tym między innymi korupcją. Nowy system 
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wdrażania powinien także sprzyjać eksperymentowaniu, tak aby skuteczniej 
generować nowe pomysły i podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Ewentualnego podjęcia innych niż tylko traktatowe wymiarów spójności. 

 Jak już stwierdzono wcześniej w traktacie reformującym występują trzy wymiary - 
gospodarczy, społeczny i terytorialny. W niektórych badaniach naukowych występuje 
tendencja do zawężania pola analitycznego spójności do zaledwie jednego wymiaru - 
gospodarczego. Takie wąsko ekonomiczne podejście jest z kolei często przesłanką 
kwestionowania sensu alokowania znaczących środków finansowych w regionach 
biednych. Dlatego Polska powinna eksponować unikalność europejskiej polityki 
strukturalnej, która sprzyja także spójności politycznej, kulturowej, socjalnej czy 
środowiskowej. Oznacza to istotny walor integracyjny tej polityki, jakiego nie może 
zastąpić żadna inna polityka Wspólnoty. Dlatego terytorialność interwencji publicznej 
stanowi potencjalnie zasadnicze poszerzenie pola polityki spójności o te wymiary. 

Struktury Celów i Inicjatyw Wspólnoty.   

 W latach 2007-2013 nastąpiła zasadnicza modyfikacja struktury Celów europejskiej 
polityki strukturalnej. W kolejnym okresie programowania po roku 2013 proponuje się 
zamianę kolejności Celów 1 i 2, wskazując  w ten sposób na wiodącą rolę 
konkurencyjności regionalnej względem spójności. Cel 3 dotyczący współpracy 
transgranicznej powinien zostać rozbudowany w taki sposób, aby objąć tematykę 
całości spójności terytorialnej. Jeśli ma to takie znaczenie dla rozwoju społeczno-
gospodarczego Wspólnoty. Cel ten powinien koncentrować znacznie większą niż dotąd 
część alokacji funduszy europejskiej polityki strukturalnej. Równocześnie należy 
znaleźć lokalizację w systemie Celów dla działań dotyczących regionów Wspólnoty o 
PKB powyżej 75% i poniżej 100% średniego poziomu Unii Europejskiej. W 
europejskiej polityce strukturalnej na lata 2007-2013 początkowo zamierzano 
całkowicie zlikwidować Inicjatywy Wspólnoty, jednak w końcowej fazie prac 
programowych zdecydowano o powołaniu trzech nowych inicjatyw - JASPERS, 
JEREMIE i JESSICA, a w wyniku kryzysu społeczno-gospodarczego w 2009 roku 
pojawiła się dodatkowo czwarta inicjatywa - JASMINE. Inicjatywy Wspólnoty są 
bardzo dobrym instrumentem dla testowania nowych kierunków interwencji oraz 
pozwalają na utrzymanie zaangażowania Komisji Europejskiej we wdrażanie polityki 
strukturalnej. Niektóre horyzontalne wymiary spójności terytorialnej wydają się 
dlatego wyjątkowo predestynowane do ich wdrożenia jako Inicjatywy Wspólnoty. W 
sumie Polska powinna wspierać rozwój interwencji w formie Inicjatyw Wspólnoty.  
  



208 

Pułapu wielkości transferów na rzecz państw beneficjentów. 

  Posługując się argumentem ograniczonego potencjału absorpcyjnego 
poszczególnych krajów członkowskich określono średnioroczny pułap transferów 
finansowych jako ekwiwalent 4% wielkości ich produktu krajowego brutto. Od roku 
2007 wyprowadzono z europejskiej polityki strukturalnej fundusz dotyczący rozwoju 
obszarów wiejskich oraz fundusz rybołówstwa, jednak pułap czterech procent jest 
liczony w dotychczasowy sposób, czyli w odniesieniu do wszystkich pięciu funduszy. 
Wydaje się, że jeśli te obydwa wymienione fundusze pozostaną także po roku 2013 
poza europejską polityką strukturalną to nie ma podstaw, aby nie uwzględnić tego w 
sposobie liczenia wielkości transferów do Polski i innych państw będących 
beneficjentami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.   

Wielofunduszowości programów operacyjnych. 

  Od roku 2007 przyjęto, że program operacyjny nie może być finansowany 
równocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo Europejski Fundusz Rolny 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Rybołówstwa zostały zlokalizowane poza 
polityką spójności. Jest to system wyjątkowo wygodny dla biurokracji europejskiej, 
bowiem Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej nie muszą współdziałać ze sobą, a 
zarazem bardzo nieprzyjazny dla poziomu regionalnego, bowiem oznacza trudność 
zintegrowanego podejścia do procesów rozwojowych. Istotnym problemem jest 
finansowanie hardware i software z innych programów operacyjnych. Dlatego Polska 
powinna postulować wielofunduszowość programów operacyjnych, co powinno 
sprzyjać także priorytetom spójności terytorialnej. Oczywiście radykalnym 
rozwiązaniem byłoby przyjęcie modelu jednego funduszu. 

Zakresu finansowanych działań.  

 Większość państw członkowskich w założeniach do stanowisk negocjacyjnych 
podkreśla, że w ramach europejskiej polityki strukturalnej powinny być finansowane 
przede wszystkim lub wyłącznie przedsięwzięcia strukturalne o wysokiej wartości 
dodanej. Jednak w trakcie negocjacji dotyczących regulacji prawnych Komisja 
Europejska znajduje się pod bardzo silną presją ze strony państw członkowskich aby 
maksymalnie rozszerzyć zakres finansowania z funduszy Unii Europejskiej, co wynika 
z oddziaływania różnych grup nacisku. W dalszej kolejności prowadzi to do 
rozszerzenia finansowania dostępnego w ramach europejskiej polityki strukturalnej na 
wiele drobnych i rozproszonych kierunków wydatków i projektów, o ograniczonych 
walorach mnożnikowych, mających jedynie efekt koniunkturalny lub wypierających 
inwestycje sektora prywatnego. Polska ze względu na skalę transferów powinna dążyć 
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do utrzymania strukturalnego charakteru tej polityki, czego wyrazem powinna być 
koncentracja wydatków na wiodących kierunkach. Dlatego ważne jest takie 
sformułowanie zapisów europejskich dokumentów strategicznych oraz regulacji 
prawnych, aby można było finansować przede wszystkim przedsięwzięcia strukturalne 
o wysokiej wartości mnożnikowej.   
Szczebla terytorialnego koncentracji podstawowej interwencji europejskiej 
polityki strukturalnej. 
 Jak już stwierdzono wcześniej podstawowym poziomem terytorialnym dla tej 
polityki są regiony typu NUTS 2. W Polsce są to województwa, a więc istnieje 
zgodność rozwiązań polityki Wspólnoty z rozwiązaniami ustrojowymi przyjętymi w 
naszym kraju. Zmiana podstawowego poziomu alokacji środków na NUTS 1 lub 
NUTS 3 byłaby dużym utrudnieniem dla polityki rozwoju, albo wymagałaby pewnej 
przebudowy ustrojowej. Dlatego Polska powinna wspierać utrzymanie poziomu 
obszarów typu NUTS 2 jako podstawowych jednostek terytorialnych wdrażania 
europejskiej polityki strukturalnej. W Unii Europejskiej w trakcie dyskusji na temat 
kolejnego okresu programowania coraz częściej mówi się o interwencji w ramach 
obszarów funkcjonalnych, zamiast w układzie regionów administracyjnych. 
Szczególnie skuteczne w lobbingu na swoją rzecz są przede wszystkim regiony 
metropolitalne, co wymaga ewentualnego przygotowania możliwości zarządzania 
programami w takim układzie.  
Sposobu potraktowania obszarów położonych wzdłuż granic zewnętrznych Unii 
Europejskiej.  
 Model europejskiej polityki strukturalnej okazał się mało skuteczny w 
stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów położonych wzdłuż granic 
zewnętrznych Wspólnoty. Zasadnicza zmiana sentymentów dotyczących dalszych 
rozszerzeń Unii Europejskiej oznacza, że granica wschodnia Polski pozostanie 
najprawdopodobniej przez kilka kolejnych dekad zewnętrzną granicą Wspólnoty, co 
będzie niekorzystne przede wszystkim dla regionów Polski Wschodniej. Spójność 
terytorialna oznacza możliwość specjalnego potraktowania takich obszarów, co 
powinno wynikać z kompleksowych rozwiązań, przygotowanych przez Polskę we 
współdziałaniu z innymi państwami członkowskimi Wspólnoty znajdującymi się 
wzdłuż tej granicy.  
Sposobu rozwinięcia współpracy w ramach makroregionów planistycznych.  

 Już w latach 1994-1999 wyróżniono po raz pierwszy takie makroregiony, 
obejmujące różne kraje członkowskie Wspólnoty. W latach 2007-2013 wyróżniono 13 
takich obszarów, Polska należy do dwóch - Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
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Państw Morza Bałtyckiego. Dla Polski szczególne znaczenie ma współpraca w ramach 
państw basenu Morza Bałtyckiego, traktowanego często jako modelowy obszar 
testowania różnych form współpracy międzynarodowej państw członkowskich, dla 
którego przygotowano pierwszą strategię makroregionalną.       
  

*  *  * 
 
 W latach 2007-2013 inwestycje publiczne podejmowane w ramach polityki 
rozwojowej Polski są finansowane w około 50% ze środków polityki strukturalnej Unii 
Europejskiej. Ze względu na zakres niezbędnych działań i skalę zaległości znaczącej 
części długookresowych inwestycji publicznych o charakterze strukturalnym nie uda 
się zakończyć w obecnym okresie programowania polityk i budżetu Wspólnoty. 
Dlatego kluczowe znaczenie ma uzyskanie przez nasz kraj znaczących transferów 
finansowych z Unii Europejskiej także w kolejnym wieloletnim okresie 
programowania polityk i budżetu, obejmującym lata po roku 2013. Dokument 
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary 
wiejskie” zakłada alokacje na poziomie 100 miliardów euro. W zależności od 
skuteczności strategii negocjacyjnej transfery na rzecz Polski mogą różnicować się 
nawet jak jeden do dwóch. Ponieważ najważniejszą zmianą uwarunkowań 
traktatowych jest pojawienie się trzeciego wymiaru, czyli spójności terytorialnej, 
szczegółowej analizy wymaga określenie jakie będzie to miało konsekwencje dla 
nowej edycji polityki strukturalnej Wspólnoty. Niemniej ważne jest także 
prorozwojowe ukierunkowanie wydatkowania tych środków.  
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Streszczenie 
 Opracowanie to składa się, poza wstępem i zakończeniem, z trzech części 
merytorycznych. We wstępie przedstawiono najważniejsze założenia polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej. W kolejnej części opracowania scharakteryzowano 
rozwój prac Wspólnoty służących zdefiniowaniu wymiaru terytorialnego Europy, 
realizowanych od czasu reformy Delorsa z roku 1988, uwzględniając konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego i zapisy strategii Europa 2020. Następnie 
przedstawiono najważniejsze problemy negocjacyjne dotyczące polityki strukturalnej 
Unii Europejskiej po roku 2013. Czwartą część opracowania poświęcono 
najważniejszym wnioskom dla Polski, wynikającym z traktatowego charakteru 
spójności terytorialnej od 1 grudnia 2009 roku. W zakończeniu podkreślono znaczenie 
europejskiej polityki strukturalnej dla przyspieszenia rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski. 
 
Słowa kluczowe:  Unia  Europejska,  spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,   
rozwój regionalny, zróżnicowania regionalne 
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Territorial Cohesion as Treaty Dimension of Europea n Union’s 
Structural Policy 
 

Abstract 
 The paper, apart from introduction and conclusions, includes three subject-of-the-
matter parts. The introduction presents major assumptions of the EU’s structural 
policy. The next part characterises the progress of the Community undertakings aimed 
to define the territorial dimension of Europe, pursued since the launch of the 1988 
Delors reform, taking into consideration the consequences of the Lisbon Treaty 
implementation and provision of the Europe 2020 Strategy. Further in the paper the 
most important negotiation issues concerning structural policy of the EU after 2013 are 
presented. The fourth part focuses on the most significant conclusions for Poland 
resulting from the treaty based territorial cohesion since 1 December 2009. The 
conclusions underline the significance of structural policy for enhancing socio-
economic growth of Poland. 
 
Key words: the European Union, economic, social and territorial cohesion, regional 
development, regional differentiation 
 
 
 


