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Wprowadzenie

75

Polityka w zakresie przedsiêbiorczoœci zachêca do partnerstwa publiczno-prywatnego oraz do tworzenia

25

Drugi raport spójnoœci przedstawia³ analizê sposobu,
w jaki kierunki polityki Wspólnoty przyczyni³y siê do

wspó³pracy przedsiêbiorstw poprzez nawi¹zywanie
przez nie nieformalnych kontaktów, wymiany informacji
itd.2 (na przyk³ad poprzez Oœrodki Przekazywania In-

5

0

osi¹gniêcia spójnoœci. G³ównym celem niniejszego
opracowania nie jest powtórzenie tej analizy, lecz
przegl¹d najwa¿niejszych zmian, jakie pojawi³y siê w
obszarze odnoœnej polityki pocz¹wszy od 2001 roku,
w œwietle unijnych celów, szczególnie tych uzgodnionych w Lizbonie i Goeteborgu. Przedstawiono tu
dwa obszary, których nie wziêto pod uwagê w poprzednim raporcie, mianowicie politykê handlow¹
oraz wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne.
Osobny rozdzia³ poœwiêcono polityce z zakresu po-

nowacji czy sieæ „Nowatorskie Regiony w Europie”), stymuluj¹c w ten sposób wymianê wiedzy i doœwiadczeñ.
Podobnie — oœrodki informacji i doradztwa, które pozak³adano na terenie ca³ej UE w okresie ostatniej de-

95

75

25

5

0

kady, m. in. dziêki wsparciu ze strony funduszy strukturalnych, odgrywaj¹ istotn¹ rolê, wraz z innymi us³ugami
wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ i dzia³alnoœæ handlow¹, w kszta³towaniu wzajemnych relacji miêdzy firmami z ró¿nych regionów i w pomocy przy rozwi¹zywaniu wielu praktycznych problemów.

mocy pañstwowej, odgrywaj¹cej istotn¹ rolê w polityce spójnoœci. W ostatnim rozdziale zaprezentowano
wyniki ankiety przeprowadzonej w 28 regionach UE
na temat postrzegania efektów ró¿nych kierunków polityki Wspólnoty.

Polityka w zakresie przedsiêbiorczoœci ma na celu równie¿ tworzenie zachêt dla przedsiêbiorczoœci oraz
u³atwienie zak³adania i prowadzenia przedsiêbiorstw, co
mo¿e okazaæ siê szczególnie istotne dla grup nie
uprzywilejowanych

Wk³ad wspólnotowej polityki
do osi¹gania spójnoœci w œwietle
strategii lizboñskiej i goeteborskiej
Kszta³towanie gospodarki opartej na wiedzy
Wiedza stanowi samo sedno strategii lizboñskiej. Wytwarzanie i rozpowszechnianie wiedzy oraz korzystanie
z niej ma zasadnicze znaczenie dla sposobu dzia³ania i
rozwoju przedsiêbiorstw. Dogodny dostêp do Ÿróde³ finansowania i rynków, propagowanie us³ug wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ, umacnianie wiêzów
³¹cz¹cych przedsiêbiorstwa z baz¹ naukow¹, zaopatrywanie ludzi w odpowiednie umiejêtnoœci poprzez edukacjê i szkolenia, zachêcanie do anga¿owania siê w
nowe technologie, oraz zwiêkszanie inwestycji w dzia³alnoœæ badawczo rozwojow¹ — to czynniki sprzyjaj¹ce
rozwojowi œrodowiska przedsiêbiorczoœci oraz pobudzaj¹ce do innowacji.

75

zapóŸnionych.3

zakresu definicji o wiêksze firmy ni¿ obecnie zmniejsz¹
siê w koñcu bariery administracyjne, z jakimi firmy takie
musz¹ siê obecnie borykaæ. Jednoczeœnie umo¿liwi im
to spe³nienie warunków pozwalaj¹cych uzyskaæ pomoc
finansow¹.
Jak ju¿ wspomniano w cz. 1 — ró¿nice istniej¹ce miêdzy
regionami pod wzglêdem zaawansowania innowacji wynikaj¹ nie tylko z ró¿nicy w kwotach wydatkowanych na
rozwój i badania technologii, ale równie¿ ze s³aboœci
wspó³pracy oœrodków biznesu, jednostek badawczych
itp., które uzupe³niaj¹ regionalny system innowacji. Podejœcie do polityki w zakresie innowacji zmienia siê, przesuwaj¹c siê ze œrodków kierowanych na poszerzanie
skali badañ, rozwoju i zdolnoœci technologicznych w kierunku strategii usprawniaj¹cych œrodowisko, w którym
dzia³aj¹ firmy.5 Nastêpuj¹ce obszary zas³uguj¹ tu na
szczególn¹ uwagê:

–

95

regionów

W
zwi¹zku z tym nowa unijna definicja MSP bêdzie
stosowana od pocz¹tku 2005 roku.4 Dziêki rozszerzeniu

Opieraj¹c siê na doœwiadczeniu pionierskiego zadania finansowanego z funduszy strukturalnych
(Regionalne Strategie Innowacji — skr. ang. RIS),

Polityka Wspólnoty dotycz¹ca przedsiêbiorstw, prze100

i

mys³u i innowacji d¹¿y do wzmocnienia konkurencyjnoœci przemys³u unijnego i us³ug poprzez stwarzanie zachêt dla przedsiêbiorczoœci, ustanawianie
œrodowiska sprzyjaj¹cego innowacjom i rozwojowi

regiony zachêcane s¹ do rozwoju stymulowanej popytem polityki uczestnictwa na rzecz innowacji (zob.
poni¿ej). Jest ona szczególnie wa¿na w nowych Pañ-

gospodarczemu, a tak¿e zapewnienie dostêpu do ryn-

stwach Cz³onkowskich, gdzie brak jest polityki spójnoœci na poziomie regionów. Dlatego uruchomiono

ków.1
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inicjatywê RIS-NAC (Regionalne Strategie Innowacji
dla Nowych Krajów Stowarzyszonych), z bud¿etem

przedsiêbiorstw i u¿ytkowników prywatnych w ca³ej
UE, po przystêpnych cenach. Zwraca równie¿ uwagê

25

5,25 milionów euro, w ramach 5 Programu Ramowego; 16 regionów w 9 krajach rozpoczê³o realizacjê
przedsiêwziêæ na pocz¹tku roku 2002.

na potrzebê rozwoju us³ug, ze szczególnym uwypukleniem sytuacji regionów, w których w³adze mog¹ dokonaæ postêpu dziêki unijnemu wsparciu i mo¿liwoœci
skorzystania z funduszy strukturalnych, rozmiesz-

5

–
0

Aby efektywnie wykorzystaæ obecn¹ wiedzê i
rozpowszechniæ program w mo¿liwie najwiêkszym
stopniu, niezbêdne jest zwiêkszenie dostêpnoœci
us³ug dla przedsiêbiorstw i poprawienie ich jakoœci.
Sieæ Oœrodków Przekazywania Innowacji ukierunko-

mniej rozwiniêtych. Wyniki mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:

–

5

0

inicjatywa sta³a siê pomocna w pobudzeniu konku-

lub sektorów.

Cz³onkowskich i wysi³ków Wspólnoty na g³ównych
dysproporcjach wystêpuj¹cych w UE. Obecnie,
mimo ¿e liczba ³¹czy szerokopasmowych na terenie

Brak mo¿liwoœci uzyskania finansowania stanowi
g³ówne ograniczenie wzrostu i rozwoju przedsiê-

Unii zosta³a podwojona w okresie miêdzy lipcem
2002 roku a lipcem 2003, dostêpnoœæ w dalszym
ci¹gu przedstawia siê bardzo niejednolicie w ró¿-

biorstw, a istotn¹ rol¹ polityki dotycz¹cej przed-

nych regionach;

–

ogólny rozmiar transakcji przeprowadzanych w trybie on-line pozostaje skromny i wci¹¿ istniej¹ miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi ró¿nice wynikaj¹ce z
luki, jaka wystêpuje w dostêpie do Internetu;

–

dokonuje siê ci¹g³ej ekspansji dostêpnoœci w trybie
on-line 20 podstawowych us³ug publicznych okreœlonych w ramach eEurope; udzia³ dostêpnoœci
wzrós³ z 45% w paŸdzierniku 2001 r. do 60% w
paŸdzierniku roku nastêpnego, i mimo wci¹¿ istnie-

proces ustanawiania kontaktów w tym samym celu z
przynajmniej jedn¹ instytucj¹ finansow¹ w ka¿dym
kraju wstêpuj¹cym do Unii.
G³ównym punktem programu wspólnotowej polityki w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego jest inicjatywa

25

rencji miêdzy alternatywnymi platformami i operatorami, a tak¿e w skoncentrowaniu uwagi Pañstw

rozwiniêtych regionów, wspomagaj¹c lokalne
przedsiêbiorstwa w dostêpie do technologii, nadaj¹cych siê do transferowania do innych regionów

siêbiorczoœci jest wspieranie rozwoju Ÿróde³ finansowania stanowi¹cych alternatywê dla kredytów
bankowych w regionach, gdzie mo¿liwoœci finansowania s¹ ograniczone, na przyk³ad fundusze przedsiêbiorstw wysokiego ryzyka. Œrodki tworzone przez
Europejski Fundusz Inwestycyjny (skr. ang. EIF) na
zwiêkszenie funduszy dostêpnych dla MSP obejmuj¹ Gwarancje MSP, Program rozpoczynania
dzia³alnoœci gospodarczej ETF (Europejskiej Fundacji na rzecz Szkoleñ) oraz „Dzia³anie na rzecz
Zal¹¿kowego Kapita³u”. EIF zaanga¿owany jest w

75

czenia infrastruktury szerokopasmowej w regionach

wana jest w szczególnoœci na potrzeby mniej

–

95

j¹cych ró¿nic miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi,
kraje maj¹ce pewne opóŸnienia doganiaj¹ kraje
bardziej rozwiniête;

–

„eEurope”, zapocz¹tkowana w czerwcu 2000 roku,
której druga faza — „eEurope: Plan Dzia³ania na rok
2005” — rozpoczê³a siê dwa lata temu. G³ównym jej ce-

zauwa¿alny jest b³yskawiczny rozwój us³ug rz¹dowych œwiadczonych w trybie on-line we wszystkich
pañstwach wstêpuj¹cych do Unii — niektóre z nich
s¹ w pewnych obszarach nawet bardziej rozwiniête
ni¿ Pañstwa Cz³onkowskie;

lem jest zapewnienie „nowoczesnych us³ug publicznych
w systemie on-line („elektroniczne”: w³adza, nauka,
zdrowie), dynamicznego œrodowiska dla przedsiêbiorczoœci elektronicznej oraz upowszechnienia mo¿liwoœci
100

95

75

25

dostêpu do informacji czy us³ug za poœrednictwem ³¹czy
szerokopasmowych po przystêpnej cenie i bezpiecznej
infrastruktury informacyjnej.6
„Plan Dzia³ania” zak³ada strategiê rozpowszechnienia infrastruktury ³¹cznoœci szerokopasmowej dla

–

odsetek szkó³ w Unii z pod³¹czeniem do Internetu
wzrós³ z 89% w marcu 2001 roku do 93% w marcu
2002 r., bez istotnych ró¿nic w tym wzglêdzie
miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, z wyj¹tkiem
Grecji, gdzie jedynie 59% szkó³ ma takie po³¹czenie. Liczba komputerów pod³¹czonych do Internetu wzros³a w tym samym okresie z 4 do 6 na 100
uczniów.
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MSP stanowi³y niewielka czêœæ w ca³ej Unii, to objê³y

75

W roku 2002 na posiedzeniu w Barcelonie Rada
Europejska ustali³a nowy cel w postaci zwiêkszenia

mach tematycznych i otrzyma³y ponad 15% ca³oœci
finansowania.

25

inwestycji na badania i rozwój technologii w UE do 3%
PKB w okresie do roku 2010 (z czego 2/3 ma przypadaæ
na sektor prywatny), z niespe³na 2% w roku 2000. W celu
osi¹gniêcia tego planu uruchomiono 6 Program Ra-

Wiele inicjatyw zosta³o wprowadzonych w celu wzmoc-

mowy (6PR) dotycz¹cy badañ i rozwoju technologii, z
ogólnym bud¿etem 17,5 mld euro.7 Dodatkowo inicjaty-

nienia roli regionów w tworzeniu ERA:

wa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (skr. ang. ERA)8

–

5

0

one ponad 23% uczestników w czterech progra-
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dzia³ania na rzecz innowacji w 5 PR (z bud¿etem 119
milionów euro), które wspiera³y budowê uk³adów sie-

powsta³a w celu ograniczenia rozdrobnienia dzia³añ badawczych na terenie UE, zwiêkszenia inwestycji na cele

ciowych przedsiêbiorstw i innych organizacji na po-

badawcze i poprawê otoczenia pozwalaj¹cego urzeczywistniæ potencjalne korzyœci z badañ.

ziomie regionalnym, w po³¹czeniu z dzia³aniami na
rzecz innowacji podejmowanymi w ramach funduszy
strukturalnych;

Udzia³ pañstw objêtych polityk¹ spójnoœci (kohezyjnych)
i obszarów zapóŸnionych w 5 PR (1998–2002) przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

–

program finansowa³ równie¿ inicjatywê o charakterze sieciowym pod has³em „Innowacyjne Regiony
Europy” (IRE)9, maj¹c¹ na celu u³atwianie wymiany

–

organizacje w pañstwach kohezyjnych stanowi¹
17,8% uczestników we wspólnotowych kontraktach
na rzecz badañ i rozwoju technologii, podpisanych w
okresie miêdzy styczniem 2002 r. a marcem 2003 r.,
co jest liczb¹ minimalnie wiêksz¹ ni¿ ich udzia³ w
ludnoœci UE (17,1%), w porównaniu do 16% w roku
2001. Maj¹c na uwadze finansowanie, otrzyma³y
one mniej œrodków ni¿ ich udzia³ w populacji
(14,6%), lecz to by³o wiêcej ni¿ w 2001 r. (12,2%).
Ponadto tylko ponad 31% powi¹zañ kooperacyjnych
ustanowionych pomiêdzy unijnymi organizacjami w
2002 r. obejmowa³o uczestników z pañstw objêtych
polityk¹ spójnoœci;

–

ró¿nice pomiêdzy regionami s¹ bardziej zauwa¿alne, odzwierciedlaj¹c skoncentrowanie badañ
na stosunkowo niewielu obszarach. Oko³o 14% or-

doœwiadczeñ i dobrych praktyk miêdzy regionami —
zaawansowanymi, jak i zapóŸnionymi w krajach
wstêpuj¹cych do Unii, jak i w obecnej UE-15;

–

w tym samym kontekœcie w 2003 roku zosta³a wprowadzona nowa inicjatywa pilota¿owa10 z bud¿etem
2,5 mln euro, maj¹ca na celu rozwój dzia³alnoœci
doœwiadczalnej z udzia³em sieci regionów europejskich (z aktywnym uczestnictwem uczelni wy¿szych,
oœrodków badawczych i spo³ecznoœci przedsiêbiorców); mia³a ona doprowadziæ do utworzenia
„regionów wiedzy”, które mog³yby s³u¿yæ jako wzorce wdra¿ania strategii lizboñskiej na poziomie
regionalnym;

–

wiele przedsiêwziêæ opracowanych w celu przewidywania kierunków rozwoju regionalnego zosta³o
wspartych w ramach dzia³añ „STRATA”, podjêtych w

ganizacji uczestnicz¹cych w 5PR dotyczy³o regionów Celu 1, podobnie jak w 4PR (1994–1998). Spo-

ogólniejszym kontekœcie programu „Polepszania
Potencja³u Ludzkiego” (skr. ang. IHP — z ogólnym
bud¿etem w wysokoœci 25 mln euro) w celu promowa-

œród 64 regionów Celu 1, tylko 8 (tj. Irlandia, Berlin,
Lisboa e Vale do Tejo, Attiki, Kriti, Comunidad Valenciana, Andaluzja [Andalucía] i South Yorkshire)

–

nia d³ugoterminowego myœlenia strategicznego i

zgromadzi³y ponad po³owê projektów. Pierwsze
trzy z nich nie nale¿¹ ju¿ do regionów Celu 1;

wype³nienia luki pomiêdzy polityk¹ regionaln¹ a polityk¹ inicjatyw w zakresie badañ i rozwoju technologii. Szczególn¹ uwagê zwrócono w tym kontekœcie

jeœli chodzi o udzia³ MSP, ponad 4600 z nich pod-

na pañstwa akcesyjne.

100

100

pisa³o kontrakty w 2001 roku. Oko³o 77% przedsiê95

75

25

wziêæ przypada na przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce
mniej ni¿ 50 pracowników, zaœ 42% — na firmy
maj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników. Du¿a ich liczba

Przyjmuj¹c

zlokalizowana zosta³a w pañstwach akcesyjnych i z
ni¹ stowarzyszonych. Mimo ¿e kontrakty przyznane

tencja³em dla udoskonalenia powi¹zañ miêdzy central-

perspektywê

przysz³oœciow¹,

6

PR

(2002–2006) za spraw¹ dwóch nowych inicjatyw: „Sieci
Doskona³oœci” i „Projekty Zintegrowane” dysponuje ponymi a peryferyjnymi oœrodkami naukowymi, zwiêksza

5
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prosperuj¹cym.

umiejêtnoœci. Wspólnota przez wiele lat wspiera³a
po³¹czon¹ sieæ uniwersytetów, instytutów szkoleniowych
i gospodarczych w regionach i miêdzy nimi, ostatnio zaœ

Finansowanie rozwoju zasobów ludzkich w Szóstym

wykona³a wysi³ek w kierunku stworzenia sieci owych
„regionów wiedzy”.

ogólny potencja³ innowacyjny i walczy z drena¿em mózgów z oœrodków mniej uprzywilejowanych ku lepiej

Programie Ramowym zosta³o podwojone, z potencjalnie
znacz¹cym wp³ywem na regiony mniej uprzywilejowane
wywieranym za spraw¹ programów transferu technologii. Co wiêcej, ustalono docelowy poziom wydatków,
wynosz¹cy co najmniej 15% bud¿etu, przeznaczonych
na tzw. priorytety tematyczne dotycz¹ce MSP.
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25

5

Jednoczeœnie wzrastaj¹cy stopieñ decentralizacji odpowiedzialnoœci za edukacjê i szkolenia na poziomie regionów w ca³ej Unii otwiera drogê do lepszej jakoœci

0

szkoleñ zarówno w stosunku do ludzkich potrzeb, jak i
planów rozwoju regionalnego.

Dodatkowo wypracowano nowy rodzaj wspó³pracy miêdzy polityk¹ spójnoœci a polityk¹ dotycz¹c¹ badañ i rozwoju, poprzez umo¿liwienie kandydatom do uczestnictwa w 6 PR, którzy nale¿¹ do regionów Celu 1, ubiegania siê o dodatkowe œrodki finansowe z funduszy
strukturalnych za poœrednictwem odpowiednich w³adz
regionalnych.

Kluczowe znaczenie edukacji i szkoleñ
Umiejêtnoœci i kwalifikacje mieszkañców UE s¹ dla niej
g³ównym Ÿród³em i kluczem do osi¹gniêcia celu, jakim
jest stworzenie najbardziej dynamicznej, konkurencyjnej
i opartej na wiedzy gospodarki na œwiecie. Program
„Edukacja i Szkolenia 2010” wdro¿ono w³aœnie po to, aby
umo¿liwiæ osi¹gniêcie tego celu. Program wyznaczaj¹cy
13 celów11 nastawionych na tworzenie oœwiaty i szkoleñ

75

okreœlonym jako walka z bezrobociem poprzez metody
prewencyjne i aktywne wspieranie zatrudniania.
Pocz¹wszy od roku 2000 celem sta³o siê osi¹gniêcie
pe³nego zatrudnienia, lepszych miejsc pracy, oraz wiêkszej spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej — jako celów
ustalonych w Lizbonie.
Strategiê poddano ocenie w 2002 roku, a nastêpnie zrewidowano j¹ i zracjonalizowano na wiosennym szczycie
w Brukseli w 2003 r., w sposób pozwalaj¹cy jej wspomagaæ rozszerzon¹ Uniê i cele ustalone w Lizbonie. Ocena
ukaza³a widoczn¹ poprawê na rynku pracy w UE. W roku
2002 bezrobocie w Unii wynosi³o œrednio 7,7%, w porównaniu do 10,0% piêæ lat wczeœniej, podczas gdy (co w

wzywa siê Pañstwa Cz³onkowskie do wzmocnienia swoich wysi³ków na wszystkich poziomach, szczególnie w
stosunku do inwestycji w edukacjê i szkolenia, aby

równym stopniu odnosi siê do omawianego zagadnienia) udzia³ ludnoœci w wieku produkcyjnym w zatrudnieniu wzrós³ z poziomu 60,7% do 64.3%. Mimo widocz-

zagwarantowaæ sukces realizacji strategii lizboñskiej.
Pod koniec 2003 roku, w czasie szczytu Rady Europejskiej14 w Brukseli, Pañstwa Cz³onkowskie przysta³y na

nych ró¿nic miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i trudnoœciami towarzysz¹cymi ustaleniu stosunku przyczyno-

Mimo ¿e wiele Pañstw Cz³onkowskich wykona³o znaczny wysi³ek w celu zreformowania i dostosowania swego
tradycyjnego systemu nauczania do gospodarki opartej

95

Europejska Strategia Zatrudnienia (ang. EES) wprowadzona zosta³ pod koniec 1997 roku, z g³ównym celem

w Europie jest „œwiatowym odwo³aniem siê do jakoœci do
2010 roku”.12 W najnowszym komunikacie Komisji13

„wzmocnienie struktury wspó³pracy celem wsparcia
rozwoju kapita³u ludzkiego”.

100

Wiêcej lepszych miejsc pracy
w globalnym spo³eczeñstwie

na wiedzy, dokonane zmiany to ci¹gle za ma³o, aby
mo¿na by³o osi¹gn¹æ postawione cele. Istniej¹ce dowody silnie przemawiaj¹ za tym, aby móc utworzyæ i
utrzymaæ minimalny poziom wysoko kwalifikowanego
zatrudnienia, dany region musi najpierw wykszta³ciæ odpowiedni¹ liczbê pracowników z szerokim wachlarzem

25

wego miêdzy wielkoœci¹ zatrudnienia a poszczególnymi politykami, dostrze¿ono zbie¿noœæ niektórych krajowych kierunków polityki w zakresie zatrudnienia oraz
celów i wytycznych okreœlonych w Europejskiej Strategii
Zatrudnienia.
Wysi³ki s¹ kontynuowane w wiêkszoœci pañstw UE w
celu zagwarantowania nowego startu w formie szkolenia, przeszkalania, praktyk zawodowych, pracy lub
innych form zatrudnienia ka¿dej bezrobotnej osobie,
zanim jej okres bezrobocia wyniesie: w przypadku
m³odych ludzi, 6 miesiêcy, zaœ w przypadku osób po 24
roku ¿ycia, 12 miesiêcy.
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Polityka handlowa oraz jej wp³yw na zatrudnienie i spójnoœæ
Otwarcie przestrzeni do wymiany handlowej jest zasadniczo
Ÿród³em korzyœci dla gospodarek, prowadz¹cym do prze-

miêdzynarodowej konkurencyjnoœci sektorów dzia³alnoœci w
nich ulokowanej, od stopnia, w jakim dzia³alnoœæ jest skon-

suniêcia funduszy produkcyjnych w kierunku ich bardziej produktywnego u¿ytkowania, zwiêkszenia wydajnoœci i przyrostu
ekonomii skali, zwiêkszonej konkurencji, wiêkszego zakresu

centrowana przestrzennie (co dotyczy zw³aszcza towarów
bêd¹cych przedmiotem wymiany) i stopnia, w którym regiony
specjalizuj¹ siê w wytwarzaniu poszczególnych towarów i

transferów wiedzy i technologii, korzyœci dla konsumentów w
formie wiêkszego wyboru oraz ni¿szych cen.

us³ug. Dla niektórych regionów otwarcie mo¿liwoœci wymiany stanie siê doœwiadczeniem w du¿ym stopniu
negatywnym, podczas gdy inne zyskuj¹.

Jednoczeœnie jest faktem, ¿e pojawienie siê sposobnoœci do
zbytu czy prowadzenia wymiany handlowej mo¿e prowadziæ do
powstania
kosztów,
które
s¹
niejako
ujemnymi
odpowiednikami tych korzyœci. Bez wzglêdu na zyski osi¹gane
w perspektywie d³ugoterminowej przesuniêcia w alokacji
czynników produkcji mog¹ wi¹zaæ siê w krótkim okresie czasu z

Szereg cech wchodz¹cych tutaj w grê kosztów oznacza, ¿e nie
mo¿na ich tak po prostu zlekcewa¿yæ:

przynajmniej s¹ trudniej mierzalne (np. wiêksza ró¿norodnoœæ
wyboru dla konsumentów), mniej „uderzaj¹ce” i bardziej
rozproszone.

– zazwyczaj ci, którzy zyskuj¹, nie p³ac¹ rekompensat na
rzecz tych, którzy trac¹; dzieje siê tak czêœciowo z powodu
trudnoœci w szacowaniu zaanga¿owanych kosztów, z której to
przyczyny niektóre osoby (jak i regiony) znajd¹ siê w ekonomicznie gorszym po³o¿eniu, przynajmniej w perspektywie
krótkoterminowej (co jest argumentem na rzecz wspieranie
takich jednostek czy obszarów);
– ró¿nica miêdzy korzyœciami a kosztami zazwyczaj siê poszerza w miarê up³ywu czasu: koszty s¹ przewa¿nie wy¿sze

œrodki zaradcze podejmowane w chwili otwierania siê przestrzeni wymiany handlowej maj¹ znaczenie zdecydowanie
podstawowe, zarówno z gospodarczej, jak i politycznej perspektywy. Ich znaczenie jest tym wiêksze, ¿e w³aœciwie ukierunkowana polityka mo¿e ograniczyæ koszty dostosowawcze za
spraw¹ ich przewidywania, a tak¿e u³atwiania procesu dostosowawczego, który musi siê dokonaæ. Dokonana na wczesnym
etapie identyfikacja podatnych na zagro¿enia sektorów i pracowników powinna zatem umo¿liwiæ minimalizacjê kosztów.
Zarazem z chwil¹ pojawiania siê problemów, zapewnienie
wsparcia osobom stoj¹cym w ich obliczu, w sposób pozwalaj¹cy im pomóc w nieodzownym dostosowaniu siê do zaistnia³ej
sytuacji, pozwala przyœpieszyæ zmiany i zmniejszyæ do minimum skalê kosztów dostosowawczych.
W interesie UE le¿y pomoc w ³agodzeniu skutków wszelkich ko-

zwyczaj gwa³towny wp³yw na niekonkurencyjne sektory),

niecznych procesów dostosowawczych, a tak¿e wniesienie
wk³adu w pokrycie kosztów wdra¿anej przez siebie polityki.
Przez wiele lat dokonywa³o siê to pod przewodnictwem Europej-

cznie byæ odczuwalna. Dlatego te¿ badania empiryczne z
regu³y dowodz¹, ¿e w latach nastêpuj¹cych bezpoœrednio po
otwarciu mo¿liwoœci wymiany handlowej koszty mog¹ siêgaæ blisko 10-15% korzyœci, to jest dwu- lub trzykrotnie
wiêcej ni¿ w perspektywie d³ugoterminowej;
– koszty i korzyœci ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w zale¿noœci od
miejsca: skutki wywierane wzglêdem regionów zale¿¹ od

0

Mimo niskich zazwyczaj kosztów dostosowania, towarzysz¹ce

w pocz¹tkowych latach (konkurencja zagraniczna ma zapodczas gdy wiêkszoœæ korzyœci (poczynaj¹c od zwiêkszonej efektywnoœci spowodowanej przez lepsz¹ alokacjê
czynników produkcji) potrzebuje trochê czasu, zanim za-

5

w postrzeganiu kosztów i korzyœci, co ma nieuniknione konsekwencje polityczne. Podczas gdy koszty s¹ widoczne i bardzo
alarmuj¹ce, nie tylko z powodu swojej koncentracji, ale tak¿e
za przyczyn¹ ich bardziej namacalnego charakteru (zamykanie
fabryk, redukcje zatrudnienia itp.), korzyœci s¹ z regu³y mniej widoczne, poniewa¿ nie maj¹ charakteru namacalnego — albo

mog¹ mieæ podstawowe znaczenie i, skutkiem tego, maj¹
bardziej niszcz¹cy efekt, ni¿ gdyby by³y rozdzielane w sposób jednolity na ca³oœæ gospodarki;

25

Wystêpuje tak¿e tendencja do powstawania wyraŸnej asymetrii

kosztami dla przedsiêbiorstw i pracowników, odczuwaj¹cych
konsekwencje zwiêkszonego importu.

– koszty s¹ generalnie skoncentrowane w pewnych sektorach
i regionach, co oznacza, ¿e dla okreœlonych grup ludnoœci

100

75

skiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Kszta³towanie takiego samego
rodzaju polityki, maj¹cej na celu u³atwienie procesu zmian,
bêdzie jeszcze wa¿niejsze w nadchodz¹cych latach, kiedy to
wiele umów dotycz¹cych wymiany handlowej albo dobiegnie
koñca, albo bêdzie wymaga³o odnowienia (Miêdzynarodowa
Umowa W³ókiennicza, uk³ad miêdzy UE a Chile) oraz kiedy
bêdzie trzeba zawrzeæ nowe umowy (DDA, uk³ad
UE-MERCOSUR), czego ogólnym nastêpstwem bêdzie niemal
na pewno znaczny wzrost importu towarów „wra¿liwych”.
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zatrudnieniem, wiêkszej liczby lepiej zaadresowanych

75

Dla zapewnienia odpowiednio dostosowanych us³ug
oraz wspierania aktywizacji zawodowej i dzia³añ pre-

rz¹dzenia.

25

wencyjnych, niezbêdne s¹ tzw. publiczne s³u¿by pracy,
wyposa¿one w odpowiednie mo¿liwoœci. Dlatego Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do zmodernizowania tych s³u¿b; niektóre z nich korzystaj¹ ze wspó³pracy z
sektorem prywatnym. W wiêkszoœci nowych Pañstw
Cz³onkowskich publiczne s³u¿by pracy, powsta³e na

lityki spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, przy czym trzy
wytyczone najwa¿niejsze cele, jak i konkretne wytyczne,
maj¹ wspólny cel w postaci zmniejszenia spo³ecznych

pocz¹tku lat 90-tych, równie¿ poddawane s¹ ci¹g³ym
reformom i procesowi modernizacji.

nierównoœci i ró¿nic w zatrudnieniu w regionach.

Za spraw¹ Europejskiej Strategii Zatrudnienia polityka
zatrudnienia w Pañstwach Cz³onkowskich jest koordynowana na podstawie wspólnych celów i priorytetów.

Spo³eczna integracja i równoœæ p³ci

5

0

Strategia zaleca zaanga¿owanie wszystkich odpowiednich podmiotów z sektora publicznego i prywatnego,
w³¹cznie z partnerami spo³ecznymi zgodnie z instytucjonalnymi strukturami pañstwa. Wytyczne Strategii okreœlaj¹, ¿e powinna ona byæ efektywnie wdro¿ona na poziomach regionalnym, lokalnym, a tak¿e ogólnokrajowym. Komisja nawo³ywa³a do wiêkszego zaanga¿owania w sprawê.
W latach 2002 i 2003 doœæ szczegó³owo zbadana zosta³a sytuacja na rynku pracy w ka¿dym z krajów akcesyjnych. Celem by³o tu zdefiniowanie odpowiedniej polityki w zakresie zatrudnienia w toku przygotowañ do
wdro¿enia Strategii po akcesji oraz rozwiniêcia planów
wydatków w ramach EFS w latach 2004–2006.
Dokonany w roku 2003 przegl¹d Strategii przyniós³ wynik w postaci uproszczenia wytycznych, które obecnie

inwestycji w kapita³ ludzki oraz lepszego systemu

Nowa Strategia jest blisko skorelowana z kierunkami po-

25

5

0

wyznaczy³ zatem cel, jakim jest podjêcie stanowczego
kroku w kierunku wyeliminowania ubóstwa i spo³ecznego wykluczenia w UE w okresie do roku 2010. Cel ten
zosta³ dopracowany w szczegó³ach na szczycie w Nicei i
od tego czasu wdra¿a siê wspóln¹ strategiê na rzecz
spo³ecznej reintegracji. Obowi¹zuje tu, podobna do tej
przyjêtej w polityce z zakresu zatrudnienia, metoda
otwartej koordynacji, z wyj¹tkiem okolicznoœci, ¿e udzia³
Pañstw Cz³onkowskich jest raczej dobrowolny ni¿ obowi¹zkowy. W praktyce zaanga¿owano w ten proces
wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie, zaœ pierwsze krajowe
plany dzia³añ przeciwko spo³ecznemu wykluczeniu zosta³y przed³o¿one w czerwcu 2001 roku, nadaj¹c polityce
w tym obszarze wiêksz¹ przejrzystoœæ.
Plany te pozwoli³y na okreœlenie oœmiu g³ównych wyzwañ dla prowadzonej w przysz³oœci polityki: rozwój rynku pracy umo¿liwiaj¹cy w³¹czenie oraz stworzenie
ka¿demu szansy i prawa do zatrudnienia; zapewnienie

–

ka¿demu odpowiedniego poziomu dochodów, umo¿liwiaj¹cego przyzwoity poziom ¿ycia; walka z edukacyj-

zatrudnienia;

75

Traktat z Amsterdamu rozszerzy³ mandat UE na walkê z
sytuacj¹ spo³ecznego wykluczenia. Szczyt w Lizbonie

obejmuj¹ trzy nadrzêdne cele:
osi¹gniêcie ustalonego w Lizbonie w zakresie stopy

95

nymi s³aboœciami; zabezpieczenie rodziny; ochrona

–

–

jakoœæ i wydajnoœæ w pracy, poœwiadczone wiêksz¹
liczb¹ lepszych miejsc pracy;
rynek pracy o charakterze integruj¹cym, na którym
bezrobocie zostaje zmniejszone, podobnie jak
spo³eczne i regionalne nierównoœci w dostêpie do
rynku pracy.

100

95

75

Ponadto sformu³owano 10 konkretnych wytycznych dotycz¹cych reform strukturalnych. Sukces wdro¿enia Europejskiej Strategii Zatrudnienia bêdzie zale¿a³ od zwiêkszonej zdolnoœci przystosowania siê pracowników i

25

przedsiêbiorstw, wiêkszej liczby ludzi zainteresowanych

praw dzieci; zapewnienie ka¿demu godnych warunków
mieszkaniowych; zagwarantowanie dostêpu do wysokiej
jakoœci us³ug; usprawnienie œwiadczenia us³ug; oraz
regeneracja obszarów
ograniczenia.

cierpi¹cych

na

wielorakie

Druga generacja krajowych planów dzia³añ, stworzona
pod koniec lipca 2003 r., powinna nadaæ nowy impuls
omawianemu procesowi. Na podstawie ofert Pañstw
Cz³onkowskich zostanie przeprowadzonych osiem rocznych badañ oceniaj¹cych, dotycz¹cych ró¿nych pro-

95

75

blemów polityki, w³¹cznie z udzia³em 3–6 Pañstw Cz³onkowskich, niezale¿nych ekspertów, przedstawicieli
25
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partnerów spo³ecznych, w³adz lokalnych i regionalnych,
jak równie¿ osób, które aktualnie doœwiadczaj¹ ubóstwa
lub spo³ecznego wykluczenia.
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Równoczeœnie rozwijana jest wspó³praca z krajami akcesyjnymi, przygotowuj¹ca je do uczestnictwa w strategii
po wst¹pieniu do Unii. Wspólnie z Komisj¹ przygotowa³y
one memoranda dotycz¹ce spo³ecznego wykluczenia,
okreœlaj¹c w nich g³ówne problemy i wyzwania oraz proponuj¹c g³ówne œrodki zaradcze w ramach tej polityki.

w ramach planu kolejnej generacji z uwzglêdnieniem
wskaŸników zarówno regionalnych, jak i niefinansowych.

³¹cznie ze œrodkami zaradczymi finansowanymi w ra-

25

5

0

wi¹zanie z³o¿onych zagadnieñ œrodowiska naturalnego16 i okreœlenie priorytetów interwencyjnych Wspólnoty,
mach polityki spójnoœci. Oferuje ponadto stopniowe wyeliminowanie subwencji, które negatywnie wp³ywaj¹ na
œrodowisko, a efekty s¹ niekompatybilne ze zrównowa¿onym rozwojem.

Nowa strategia walki ze spo³ecznym wykluczeniem jest
zatem kszta³towana przy udziale wszystkich Pañstw

przestrzeganiu unijnej polityki ochrony œrodowiska.

Cz³onkowskich, których zaanga¿owanie roœnie, choæby
na zasadzie wolontariatu, tworzy nowy wymiar zbie¿noœci i wzmacnia europejski model spo³eczny, jak

Mimo zaanga¿owania wysokich kosztów bezpoœrednich
omawian¹ politykê zaprojektowano tak, aby móc zmniejszyæ zarówno finansowe, jak i spo³eczne koszty w d³ugiej
perspektywie, poprzez zmniejszenie zagro¿eñ dla zdrowia i potrzeby oczyszczania zanieczyszczeñ. Œwiatowa
Organizacja Zdrowia oszacowa³a ostatnio np., ¿e
100.000 przedwczesnych zgonów w Europie mo¿na
przypisaæ konkretnym przyczynom.17 Oczekuje siê, ¿e
emisja substancji szkodliwych do powietrza w pañstwach akcesyjnych spadnie w wyniku przestrzegania
unijnych dyrektyw o oko³o 1,8–3,3 mln ton w okresie do

Ochrona œrodowiska na rzecz
zrównowa¿onego wzrostu

roku 2010, co obni¿y liczbê przedwczesnych zgonów o
ok. 15.000.

Now¹ g³ówn¹ inicjatyw¹ ekologiczn¹ ostatnich dwóch lat

Przyjêcie unijnego prawodawstwa oznacza równie¿
czystsz¹ wodê pitn¹ w pañstwach akcesyjnych, ze
szczególn¹ popraw¹ w tej mierze przewidywan¹ dla

Programu Dzia³añ na rzecz Œrodowiska Naturalnego

75

matu, ró¿norodnoœæ przyrody, œrodowisko i zdrowie, zasoby naturalne i odpady. Przedstawia równie¿ now¹

Z uwagi na fakt, ¿e pañstwa gorzej rozwiniête dysponuj¹
pocz¹tkowo zazwyczaj mniej rozwiniêt¹ infrastruktur¹
s³u¿¹ca œrodowisku, skala wydatków niezbêdna do
spe³nienia wymagañ odnoœnych dyrektyw jest w zwi¹zku
z tym wiêksza i zarazem stanowi¹ one wiêkszy udzia³ w
PKB (w sytuacji, gdy jest on ogólnie stosunkowo niewielki). Fundusze strukturalne maj¹ zatem potencjalnie
wiêksz¹ rolê do spe³nienia, wspomagaj¹c te pañstwa w

by³o przyjêcie przez Parlament Europejski i Radê15 VI

95

polityki.

koncepcjê „strategii tematycznych” jako sposób na roz-

1996 i we wszystkich rodzajach polityki Wspólnoty
uwzglêdnia siê wp³yw p³ci w ich planowaniu i wdra¿aniu.

25

dawstwa (acquis) dotycz¹cego œrodowiska, integracja
polityki ochrony œrodowiska z innymi kierunkami polityki
oraz efektywny i szeroki udzia³ w rozwoju i wdra¿aniu

Komisja wykorzystuje jako podstawê do opracowania
rocznych raportów syntetycznych nt. sytuacji gospodarczej i spo³ecznej w Unii, lecz nale¿y j¹ rozszerzyæ

Równe traktowanie mê¿czyzn i kobiet stanowi fundamentaln¹ zasadê Unii. Jest ona podejmowana od roku

75

Goeteborgu. Program ma cztery g³ówne elementy:
efektywne wdro¿enie i wprowadzenie w ¿ycie prawo-

Program wyodrêbnia cztery obszary dzia³añ: zmiany kli-

równie¿ pomaga osi¹gn¹æ równowagê miêdzy polityk¹
spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ UE.

95

Wybór”. Umieszcza on ochronê œrodowiska w szerokiej
perspektywie, bior¹c pod uwagê warunki ekonomiczne i
spo³eczne oraz uwypuklaj¹c cele ustalone w Lizbonie i

Lista wskaŸników przyjêta pod koniec 2001 roku umo¿liwia lepszy pomiar sytuacji w ka¿dym pañstwie.
Obejmuje ona siedem wskaŸników strukturalnych, które

Pozosta³e dzia³ania podjête w ramach Wspólnotowego
Programu dot. W³¹czenia Spo³ecznego, finansowane z
bud¿etu stanowi¹cego 75 milionów euro w okresie lat
2002–2006, obejmuj¹ wymianê doœwiadczeñ miêdzy
krajami (64 przedsiêwziêcia wspierane w pierwszej fazie
i niemal 30 w drugiej) oraz studia nad konkretnymi zagadnieniami maj¹cymi umocniæ wspó³pracê, zwiêkszyæ
wspólne zrozumienie i pobudzaæ do tworzenia nowych
koncepcji.

100

(ang. EAP) pod has³em: „Nasza Przysz³oœæ — Nasz

100

95

75

5

25

5

120

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

0

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:32

162

0

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 3 — Oddzia³ywanie wspólnotowej polityki: konkurencyjnoœæ, zatrudnienie i spójnoœæ
100

95

100

75

Bu³garii i Estonii (jak równie¿ Turcji), gdzie 20–30%
gospodarstw domowych nie jest pod³¹czone do g³ównych

25

sieci wodoci¹gowych. Szacuje siê, ¿e dyrektywa w
sprawie
oczyszczania
odpadów
komunalnych
przyczyni siê do zmniejszenia zanieczyszczenia œrodków
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Mimo przewidywanego 2-procentowego wzrostu w zakresie wytwarzania odpadów, szacuje siê, ¿e dyrektywa
dotycz¹ca wyrównywania wg³êbieñ terenu przez zasy-

odpadów ma zwiêkszyæ iloœæ przetwarzanych odpadów
o oko³o 3,7 mln t w tym samym okresie.
Inwestycje w ochronê œrodowiska mog¹ przyczyniaæ siê
do tworzenia miejsc pracy. Na przemys³ ekologiczny
jako ca³oœæ przypada bezpoœrednio oko³o 1% ca³oœci zatrudnienia w krajach UE-15. Nowe miejsca pracy powstaj¹ w bran¿y gospodarki odpadami (odzysk i ponowne wykorzystanie odpadów), obecnie jest ich w sumie od oko³o 200.000 do 400.000. Podobne tendencje
widoczne s¹ w pañstwach akcesyjnych.
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Rynek wewnêtrzny i us³ugi
ogólnej u¿ytecznoœci

0

Rozwój transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych przyczynia siê
zarówno do wspierania rynku wewnêtrznego, jak i do
wzmocnienia spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej.
Pod tym wzglêdem polityka UE ma na celu zapewnienie po³¹czeñ, równie¿ o charakterze miêdzyoperacyjnych krajowych sieci oraz dostêp do nich w kontekœcie otwartych i konkurencyjnych rynków.
Szczególne znaczenie ma po³¹czenie wysp, regionów
zamkniêtych i peryferyjnych z centralnymi regionami
Unii. Taka polityka ma bezpoœrednie prze³o¿enie na
konkurencyjnoœæ gospodarki UE oraz wp³ywa na sposób umiejscowienia dzia³alnoœci gospodarczej. Z powodu takiego w³aœnie efektu terytorialnego spójnoœæ
musi byæ jednym z najwa¿niejszych celów kierunków
polityki dotycz¹cej struktur sieciowych.
Powy¿sze ma równie¿ znaczenie w œwietle otwarcia siê
tych sektorów na konkurencjê. Podczas gdy powoduje to
zmniejszenie kosztów i zwiêkszenie efektywnoœci dostarczanych us³ug, ¿e uwolnienie si³ rynkowych mo¿e

ukoñczone, podczas gdy w przedmiocie dostaw wody
oko³o 72% inwestycji zosta³o rozpoczêtych jeszcze
przed 2001 rokiem. Jedyny obszar, w którego ramach

prowadziæ do wy³¹czenia poszczególnych grup spo³ecznych okreœlonej czêœci Unii z dostêpu do podstawowych
us³ug. Dlatego te¿ liberalizacja musi iœæ w parze z po-

wiêkszoœæ inwestycji siê dopiero rozpocznie, to kontrola
zanieczyszczenia powietrza — chocia¿ w stosunku do
skali wydatków oczyszczanie œcieków wydaje siê mieæ
wiêksze znaczenie. Mimo to bêd¹ prawdopodobnie wy-

trzeb¹ ustanowienia dla s³u¿b publicznych okreœlonych
obowi¹zków maj¹cych s³u¿yæ ochronie i wzmacnianiu
spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej. St¹d elementy polityki dotycz¹ce struktur sieciowych s¹ najwa¿niejszymi
wœród tych, które pozostaj¹ w zwi¹zku z zagadnieniami
dotycz¹cymi us³ug u¿ytecznoœci publicznej, których

wy w sprawie zintegrowanego systemu zapobiegania i
kontroli zanieczyszczeñ (ang. IPPC) oraz zawartych w
ramach Protoko³u z Kioto porozumieñ dotycz¹cych

znaczenie zosta³o podkreœlone w trakcie szczytów w
Barcelonie i Laeken.

zmian klimatycznych.

W zmieniaj¹cym siê œwiecie us³ugi publiczne s¹ g³ównym elementem europejskiego modelu spo³eczeñstwa.
Jest to zapisane w Art. 16 Traktatu o UE oraz Art. 36 Kar-

W przeci¹gu ostatnich 15 lat postanowienia w zakresie
polityki spójnoœci dotycz¹ce œrodowiska naturalnego zosta³y wzmocnione, zaœ obecne zasady funduszy strukturalnych uznaj¹ ochronê œrodowiska za g³ówny cel, a
zgodnoœæ z ustaleniami prawnymi dotycz¹cymi œrodowiska — za najwiêkszy priorytet.

18

Dlatego te¿

ty Podstawowych Praw. Poszczególny obywatel postawiony jest w centrum unijnych priorytetów. Dlatego te¿
Komisja przedstawi³a swoje refleksje w urzêdowym
dokumencie (Green Paper) z maja 2003 r. na temat
mo¿liwych sposobów wdro¿enia tych us³ug, po wiêkszej

5
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75

25

Wiêkszoœæ inwestycji zwi¹zanych z dyrektywami zosta³a
ju¿ uruchomiona w krajach UE-15 (ok. 63% jeszcze
przed rokiem 2001), chocia¿ ich udzia³ ró¿ni siê w
zale¿noœci od dziedzin œrodowiska naturalnego. W przypadku gospodarki odpadami inwestycje s¹ praktycznie

magane du¿e inwestycje w zakresie kontroli emisji do
powietrza, a to skutkiem wprowadzenia w ¿ycie dyrekty-

95

strukturalnych dzia³añ interwencyjnych w ca³ej UE.

spo¿ywczych o oko³o 33% w Czechach i 67% w Polsce.

pywanie ich odpadami spowoduje zmniejszenie iloœci
odpadów z ok. 59 mln t w 1998 r. do ok. 20–35 mln t w r.
2020. Równoczeœnie dyrektywa dotycz¹ca pakowania

100

wa¿ne jest, aby cele Programu Dzia³añ na rzecz
œrodowiska naturalnego i wymagania prawodawstwa w
zakresie œrodowiska by³y brane pod uwagê w kontekœcie
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3.1 Transeuropejskia sieæ transportowa - przedsiêwziêcia bêd¹ce
przedmiotem zainteresowania dla ca³ej Europy
Inwestycja kolejowa “Essen”

Inwestycja dot. dróg wodnych œródl¹dowych (2001)

Inwestycja kolejowa (2001)

Inwestycja dot. dróg wodnych œródl¹dowych (2003)

Inwestycja kolejowa (2003)

Autostrada morska (2003)

Inwestycja drogowa “Essen”
Inwestycja lotniskowa

Inwestycja drogowa (2001)
100

Inwestycja drogowa (2003)

100

Inwestycja portowa
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czêœci za spraw¹ zaanga¿owania organizacji
pozarz¹dowych i spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Maj¹c na wzglêdzie znacz¹ce potrzeby finansowe
niezbêdne do budowy sieci oraz koszty szacowane na

Sam charakter us³ug publicznych w³¹cza je w obszar
zobowi¹zañ s³u¿by publicznej, wprowadzanych równoczeœnie z liberalizacj¹ odpowiednich sektorów. Ce-

poziomie prawie 600 mld euro w okresie do roku 2020,
Komisja przyjê³a równie¿ Komunikat (w kwietniu 2003
r.) o nowych mo¿liwych sposobach finansowania rozwoju sieci TEN-T w Europie, w celu zapewnienia lep-

lem, w zale¿noœci od danego rodzaju us³ugi, jest tutaj
zapewnienie powszechnej jej dostêpnoœci, utrzyma-

szej koordynacji finansów publicznych i prywatnych.
Jednoczeœnie Komisja przyjê³a w lipcu wniosek o zre-

nie ci¹g³oœci jej oferowania, utrzymanie odpowiedniej
jakoœci i cen na przystêpnym poziomie, uwzglêdniaj¹c
we wszystkich aspektach ochronê interesów

widowanie dyrektywy w sprawie tzw. eurowiniet, dotycz¹cy kszta³towania cen infrastruktury i lepszego
wykorzystania op³at jej u¿ytkowników. Wniosek ten

konsumenta i zabezpieczenia dostaw. Wspólnota zapewnia wsparcie finansowe Pañstwom Cz³onkowskim, pozwalaj¹ce zagwarantowaæ przestrzeganie

ogranicza jednak wysokoœæ op³aty, jaka mo¿e byæ pobierana, zapobiegaj¹c sytuacji, w której zbyt wysokie
op³aty zmniejsza³yby efekt korzyœci wynikaj¹cych z

tych wymogów, a tak¿e np. wykorzystuje fundusze
strukturalne w celu objêcia ca³oœci terytorium sieci¹
telefonii komórkowej i ³¹czy szerokopasmowych.

dostêpnoœci i rozwoju gospodarczego. Pod tym wzglê-

Polityka w zakresie transportu

akcesyjnych, a tak¿e znacz¹cy wzrost (o 170%) w
ruchu miêdzynarodowym w tych pañstwach.19

Od momentu ustalenia Traktatu z Maastricht polityka
transeuropejskich sieci transportowych (ang. TEN-T)
ma na celu integracjê obszaru europejskiego,
³agodz¹c zarazem skutki izolacji obszarów peryferyjnych oraz zapobiegaj¹c fragmentarycznemu rozwojowi sieci krajowych. Budowa dróg miêdzynarodowych i
modernizacja istniej¹cych umo¿liwia powstanie
„efektu granicznego”, który zapobiega progresywnemu zmniejszeniu wzrostu handlu. Jednoczeœnie wytyczne w zakresie sieci TEN-T maj¹ na celu propagowanie wykluczenia tych aspektów transportu, które
szkodz¹ œrodowisku.
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0

dem analiza wp³ywu zmiany wytycznych w zakresie
TEN-T pokazuje znaczn¹ poprawê (o 20%) w zakresie
dostêpnoœci do obszarów peryferyjnych i krajów

W praktyce efekty liberalizacji s¹ bardziej wymierne w
transporcie powietrznym. Liczba miast, które zyska³y
po³¹czenia miêdzynarodowe, wzros³a o 70% w okresie od 1992 roku, podczas gdy op³aty (za przeloty w
klasie ekonomicznej) spad³y o œrednio 15% w okresie
lat 1997–2000 (chocia¿ op³aty w klasie biznesowej
wzros³y).20 Dodatkowo obowi¹zki zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug publicznych na³o¿ono ze wzglêdu na
obszary peryferyjne i te charakteryzuj¹ce siê niskim
natê¿eniem ruchu, pomagaj¹c w ten sposób wspieraæ
ich rozwój gospodarczy. Ten obowi¹zek jest czêsto
³¹czony z zapewnieniem subsydiów.

Polityka dotycz¹ca sieci TEN-T odczuwalnie poprawi³a
dostêpnoœæ okreœlonych obszarów pocz¹wszy od roku
1991, zaœ jeszcze lepsze efekty s¹ spodziewane w najbli¿szych latach, szczególnie w pañstwach akcesyjnych.
Jednak¿e tym inwestycjom musz¹ towarzyszyæ znaczne
wydatki na modernizacjê drugorzêdnych sieci
transportowych i ich po³¹czenie z TEN-T. Odnosi siê to
szczególnie do obszarów wiejskich na wschodnich
terenach pañstw, w których dotarcie do autostrady mo¿e
zaj¹æ nawet trzy godziny.
100
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Zgodnie z „Bia³¹ Ksiêg¹ nt. polityki w zakresie transportu” za rok 2001, pod koniec tego¿ roku dokonano rewizji wytycznych w przedmiocie TEN-T z 1996 r.,
og³aszaj¹c zarazem nowe priorytetowe przedsiêwziêcia.
Ich listê projektów poszerzono w paŸdzierniku 2003 r. o
pañstwa akcesyjne (mapa 3.1).

Polityka energetyczna
Polityka energetyczna UE ma trzy g³ówne cele:
osi¹gniêcie du¿ego bezpieczeñstwa dostaw, utworzenie wewnêtrznego rynku energetycznego i lepsz¹
ochronê œrodowiska. Og³oszony w 2002 r. dokument
„Green Paper” pt. „W stronê Europejskiej Strategii
Bezpieczeñstwa Dostaw Energii” definiuje zarz¹dzanie popytem jako g³ówny priorytet przysz³ej polityki,
podkreœlaj¹c zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej i rozwój wewnêtrznych Ÿróde³ energii, szczególnie Ÿróde³ odnawialnych.
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Zgodnie z dyrektyw¹ w sprawie energii elektrycznej z
1996 roku i dyrektyw¹ „gazow¹” z 1998 r., rynek energetyczny zosta³ zliberalizowany. Z jednej strony zyska³
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wiêksz¹ konkurencjê, mo¿liwoœæ restrukturyzacji dostaw, a szczególnie korzyœci z du¿ej liczby konsu-

dostawach z zewnêtrznych Ÿróde³, a tak¿e na poprawê jakoœci ¿ycia na tych terenach.
Polityka w zakresie telekomunikacji

25

mentów; z drugiej jednak strony niesie on ze sob¹ ryzyko strat dla obszarów bardziej peryferyjnych i mniej zaludnionych. Jednak¿e takie ryzyko zmniejsza siê dziêki
na³o¿eniu obowi¹zków towarzysz¹cych us³ugom pu-

Dostêpnoœæ efektywnej sieci telekomunikacyjnej po pr-

blicznym. Kolejne œrodki regulacyjne maj¹ w perspekty-

zystêpnej cenie jest istotnym czynnikiem zarówno dla

wie wspieraæ te regiony, w³¹czaj¹c w to obowi¹zek
utrzymania dostaw energii, regulacjê op³at konsumenta
koñcowego i na³o¿enie minimalnych standardów
jakoœciowych.

konkurencyjnoœci, jak i dla poprawienia jakoœci ¿ycia ludzi. Udoskonalenie technologiczne i liberalizacja rynku
doprowadzi³y do zmniejszenia op³at za po³¹czenia,

5

0

Zgodnie z Traktatem polityka dotycz¹ca transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E) ma te same wspólne cele, co w zakresie transportu i innych sieci, zatem
zapewnienie, aby sieci krajowe by³y po³¹czone na obszarze ca³ej UE, aby wszystkie regiony mia³y do nich
dostêp, a zarz¹dzanie sieci¹ odbywa³o siê z poziomu
wspólnotowego, nie zaœ krajowego.21 W pierwszych
wytycznych Wspólnoty dotycz¹cych TEN-E22 brano
pod uwagê wymiar regionalny oraz wzgl¹d na spójnoœæ
spo³eczn¹ i ekonomiczn¹. Nast¹pi³ znaczny rozwój
budowy tej sieci dziêki wsparciu ze strony funduszy
strukturalnych. Pod koniec 2001 roku uruchomiono
piêæ gazoci¹gów, zakoñczono te¿ kilka g³ównych
inwestycji dotycz¹cych dystrybucji, przy czym
szczególnie du¿e œrodki zainwestowano w regionach
peryferyjnych.
W ostatnich wytycznych w kwestii TEN-E, przyjêtych
w czerwcu 2003 r., k³adzie siê nacisk na rozwój sieci
dystrybucji elektrycznoœci i wprowadzenie gazu ziemnego do regionów odciêtych od morza i peryferyjnych.

100

geotermiczn¹.23
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temu wzrost op³at sta³ych.
Dyrektywa dot. us³ug o charakterze uniwersalnym (z
marca 2002 r.) zdefiniowa³a obowi¹zki, które bêd¹ musia³y byæ wype³nianie w przysz³oœci przez regiony. Po latach liberalizacji uwidoczni³y siê zasadnicze luki w udostêpnianiu us³ug na ró¿nych obszarach geograficznych,
i to mimo zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ
technicznych, takich jak telefonia komórkowa.
Program „TEN–Telecom”, który zosta³ przekszta³cony w
inicjatywê „eTEN” w roku 2002, jest ukierunkowany na
wzmocnienie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej,
³¹cz¹c wyspy i regiony bardziej odleg³e z centralnymi
czêœciami Unii.24 Najwa¿niejszym problemem, jaki ma
na uwadze program, nie s¹ „brakuj¹ce ogniwa” w sieci,
lecz brak zastosowañ i us³ug dla biznesu, w³adz i osób
prywatnych. Dlatego te¿ finansowane dzia³ania maj¹ za
zadanie wspieraæ rozwój spo³eczeñstwa informacyj-

W roku 2002, jak ju¿ wspomniano powy¿ej, wprowadzono nowy plan dzia³añ pod has³em „eEurope 2005”. Za-

byæ wspierana poprzez dokonywane na poziomie lokalnym inwestycje w energiê wiatrow¹, s³oneczn¹ i

Rozwój nowych Ÿróde³ energii, takich jak gaz ziemny
oraz elektrycznoœæ wytwarzana z odnawialnych Ÿróde³, umo¿liwi regionom peryferyjnym ró¿nicowanie
Ÿróde³ energii i zmniejszanie podatnoœci na przerwy w

0

dzynarodowych, na których skorzysta³y szczególnie
najbardziej oddalone regiony, nawet jeœli towarzyszy³

najwa¿niejszych priorytetów polityki energetycznej, w
ramach zobowi¹zañ Konwencji z Kioto. Wyznaczono
nastêpuj¹cy cel: zwiêkszenie udzia³u energii odna-

w transporcie w wysokoœci 5,75%. Sieæ TEN-T musi

5

szczególnie w przypadku po³¹czeñ zamiejscowych i miê-

Propagowanie d³ugotrwa³ego rozwoju jest jednym z

roku 2010 i udzia³u produkcji elektrycznoœci do 22%,
jak równie¿ zu¿ycia substancji biopochodnych wêgla

75

25

nego, otwartego dla wszystkich, i u³atwiaj¹cego proces
spo³ecznego w³¹czenia na przyk³ad osób starszych lub
niepe³nosprawnych.

wialnej w ca³oœci zu¿ycia do poziomu 12% w okresie do

95

warto w nim strategiê tworzenia szerokopasmowej
sieci dostêpnej dla wszystkich na obszarze Unii po
przystêpnej cenie. Celem inicjatywy jest rozszerzenie
dostêpnoœci po³¹czeñ do Internetu w Europie o
po³owê w okresie do 2005 roku. Oczywiste jest, ¿e wobec braku dostatecznego poziomu zyskownoœci, inwestycje wymagane dla pokrycia ca³ego obszaru UE
nie bêd¹ zabezpieczane jedynie przez rynek, ale równie¿ ze strony œrodków publicznych. W tym celu Ko-
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misja sformu³owa³a w 2003 roku nowe wytyczne dotycz¹ce rozwoju szerokopasmowych sieci i pokrycia
systemem telefonii komórkowej obszarów przez ni¹

5

25

5

124

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

0

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:39

166

0

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 3 — Oddzia³ywanie wspólnotowej polityki: konkurencyjnoœæ, zatrudnienie i spójnoœæ
100

95

100

75

do tej pory nie obs³ugiwanych, przy udziale Funduszy
Strukturalnych.

25

Reformowanie wspólnotowych

–

–

5

0

polityk: Wspólna Polityka Rolna
i Wspólna Polityka Rybacka

zachowanie poziomu dochodów rolników i ich
stabilizacja;
poszanowanie dla œrodowiska naturalnego i ró¿norodnoœci wsi;
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5

–

poprawa jakoœci produkcji rolnej;
0

–

uproszczenie i decentralizacja WPR.

Wspólna Polityka Rolna
W roku 2003 Wspólna Polityka Rolna (WPR)
poch³onê³a oko³o 46,5% bud¿etu UE; ogólne wydatki

W zwi¹zku z obni¿eniem oficjalnych cen rynkowych i
zwiêkszeniem pomocy bezpoœredniej dla producentów, w zamian za tê zwi¹zan¹ z subsydiowaniem

zamknê³y siê kwot¹ ponad 47 miliardów euro, z czego
90% dotyczy³o pierwszego filaru — wsparcia rynku i
pomocy bezpoœredniej, zaœ pozosta³e 10% objê³o

cen, pomoc bezpoœrednia (z wy³¹czeniem bezpoœrednich p³atnoœci na rozwój obszarów wiejskich)
wynios³a 70% wydatków na WPR w okresie

drugi filar –rozwoju obszarów wiejskich.

2000–2002, o 7 punktów procentowych wiêcej ni¿ w
okresie lat 1995–1997. W przeciwieñstwie do tego tra-

Wydatki Unii Europejskiej na rolnictwo znacznie siê
zmniejszy³y w odniesieniu do PKB, z 0,57% PKB 12
krajów UE w latach 1990–1992 do 0,47% PKB UE-15

dycyjne œrodki WPR, takie jak pomoc dla eksportu czy
tworzenia zapasów, wynios³a jedynie 14,5% poziomu
wydatków w okresie lat 2000–2002, wobec 22% w
okresie lat 1995–1997.

w latach 2000–2002. „Agenda 2000” poszerzy³a i
pog³êbi³a reformê WPR rozpoczêt¹ w 1992 roku,
zmniejszaj¹c urzêdowe ceny i wielkoœæ pomocy bezpoœredniej. Przyczyni³a siê równie¿ do konsolidacji
rozwoju obszarów wiejskich, obok drugiego filaru
WPR i do utworzenia spójnych ram dla zaadaptowania WPR do odpowiednich elementów sektora rolniczego krajów wstêpuj¹cych do UE. Dodatkowo przeformu³owa³a ona cele polityki rolnej UE, zak³adaj¹ce:

W 2001 roku cztery Pañstwa Cz³onkowskie otrzyma³y
64% p³atnoœci z sekcji Gwarancji FEOGR; by³y to mianowicie: Francja (22%), Hiszpania (15%), Niemcy
(14%) i W³ochy (13%). Pocz¹wszy od roku 1990
p³atnoœci dla Belgii, Danii, Grecji, Holandii, W³och, Irlandii i Niemiec zosta³y zmniejszone, podczas gdy
wzros³y dla Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i
Francji. Jeœli p³atnoœci odniesiemy do liczby hekta-

–

poprawê konkurencyjnoœci rolnictwa w UE bez nadmiernego uciekania siê do dotacji czy dop³at;

rów, to najwiêkszymi beneficjantami bêd¹: Belgia,
Holandia i Grecja, chocia¿ tylko w przypadku tych
dwóch pierwszych pañstw zanotowano spadek w tym
zakresie pocz¹wszy od roku 1995. W stosunku do zatrudnienia najwiêksze p³atnoœci otrzymuj¹ Dania,
Wielka Brytania, Szwecja i Belgia (wykres 3.1).

3.1 Nakłady z sekcji gwarancji EAGGF (Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej), 2002
Tysiące EUR na roczna jednostkę
roboczą (AWU)
20

95

transferów FEOGR w rolniczej wartoœci dodanej brutto
wyniós³ ponad 50% w okresie lat 2000–2001, zaœ poni¿ej
20% we W³oszech, Luksemburgu i Holandii. £¹czny

20

Jedno AWU stanowi ekwiwalent jednej
osoby pracującej na pełnym etacie w
ciągu roku

16

100

W przypadku Szwecji, Finlandii i Irlandii udzia³

16

12

12

8

8

4

4

0

0

udzia³ wzrós³ miêdzy okresem 1995–1996 a 2000–2001,
chocia¿ w Belgii zmniejszy³ siê. Wzrost by³ szczególnie
zauwa¿alny w Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii.
Nast¹pi³ on równie¿ w Niemczech, Grecji i Francji, w odniesieniu zarówno do poziomu zatrudnienia jak i liczby

75
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IE

FR
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NL

EL

IT

100

95

75

hektarów, ale za to odnotowano spadek w odniesieniu
do wartoœci dodanej.

PT

Zródło: rolnictwo DG i Eurostat
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Analiza wdro¿onych œrodków ukazuje jednak, ¿e z

75

P³atnoœci realizowane na rzecz Portugalii i Hiszpanii
tak¿e wzros³y, choæ pierwszy z wymienionych pozos-

wane jest na umocnienie gospodarki wiejskiej nie
zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ (jak np. dywersyfi-

25

taje tym krajem kohezyjnym, w którym poziom wsparcia jest ni¿szy ni¿ wynosi œrednia UE — niezale¿nie od
tego, czy p³atnoœci wi¹¿¹ siê z poziomem lub struktur¹

5

ca³kowitej liczby 49,5 mld euro tylko ok. 10% wydatko-

zatrudnienia, area³em gruntów rolnych czy te¿ rol-

kacja w kierunku agroturystyki, handlu, rzemios³a,
us³ug i rozwoju wsi). Na wspomniane wy¿ej przed-

nicz¹ wartoœci¹ dodan¹.

siêwziêcia towarzysz¹ce alokuje siê du¿¹ czêœæ fun-

0

W roku 2001 najwiêkszy wp³yw œrodków pomocowych
wyp³acanych w ramach WPR zaznaczy³ siê w poziomie przychodów œrednich i du¿ych gospodarstw rolnych
(reprezentuj¹cych 40% przychodów), w porównaniu
do przychodów du¿ych (28%) lub ma³ych gospodarstw (24%). Równoczeœnie oko³o 5% odbiorców nale¿¹cych do grupy najwiêkszych gospodarstw
otrzyma³o ³¹cznie oko³o po³owy wszystkich kwot
p³atnoœci; najwiêkszymi beneficjantami byli tu producenci zbo¿a i hodowcy byd³a.
Poza regionami Celu 1, œrodki na rozwój obszarów
wiejskich s¹ finansowane w ramach sekcji Gwarancji
FEOGR. W regionach Celu 1 sekcja ta finansuje trzy
towarzysz¹ce programy, wprowadzone jako czêœæ reformy WPR z 1992 roku — dotycz¹ce: œrodowiska rolniczego, wczesnych emerytur dla rolników i zalesiania gruntów rolnych — jak równie¿ wsparcie
terenów górzystych i obszarów o niekorzystnym
po³o¿eniu. Wszystkie te œrodki s¹ skierowane na konkretne priorytety rozwoju regionalnego, mianowicie
na: rozwój konkurencyjnoœci sektora rolnego maj¹c

duszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich
(23,4 mld euro, tj. 47% ca³oœci œrodków z obu sekcji

giego filaru WPR nie zosta³y jeszcze okreœlone,
chocia¿ ju¿ potwierdzono, ¿e zgodnie z celami
Agendy 2000 WPR powinna w przysz³oœci staæ na
stra¿y szczególnie interesów producentów z
regionów Unii o niekorzystnych warunkach oraz
utrzymywaæ wielofunkcyjny sektor rolniczy we
wszystkich czêœciach UE.
W czerwcu 2003 r. Rada Ministrów Rolnictwa na posiedzeniu w Luksemburgu, id¹c za wytycznymi Komisji, zgodzi³a siê na reformê WPR w okresie lat:
2004–2006 i 2007–2013. Cztery g³ówne elementy tej
reformy to:

syfikacjê dzia³alnoœci rolnej i promowanie wielofunkcyjnych obszarów wiejskich, wsparcie dla konkurencyjnoœci obszarów wiejskich jako ca³oœci i ochrony

–

oddzielenie pomocy bezpoœredniej od produkcji
poprzez wprowadzenie pojedynczych op³at na gospodarstwo, które bêdzie powi¹zane z dba³oœci¹ o
œrodowisko, bezpieczeñstwem dostaw i dobrostanem zwierz¹t. G³ówna zasada bêdzie polega³a
na tym, ¿e Pañstwa Cz³onkowskie powinny rozdzielaæ dop³aty do zbó¿ i zwierz¹t w okresie od roku
2005, chocia¿ mo¿liwe bêdzie kontynuowanie
p³atnoœci pewnej czêœci dotacji na zasadach starego systemu do 2006 r.;

pochodzi z sekcji Gwarancji, z czego 10,4 mld euro
skierowane jest na regiony Celu 1. Wliczaj¹c finansowanie z sekcji Gwarancji (ogó³em: 17,5 mld euro),

–

postêpuj¹ce zmniejszanie kwot dop³at bezpoœre100

skich w regionach Celu 1 wynosi 27,9 mld euro, tj.
56% ca³oœci alokowanych œrodków unijnych. Powy¿sze zaœwiadcza o silnym zwi¹zku miêdzy polityk¹ rozwoju obszarów wiejskich a g³ównymi celami spójnoœci
spo³ecznej i gospodarczej.

0

pocz¹wszy od r. 2007 do 2013, opart¹ o wzrost wynosz¹cy w skali roku 1%. Oznacza to zmniejszenie realnych wydatków w pierwszym filarze. Wydatki dru-

(w ca³oœci: ok. 49,5 miliardów euro w okresie lat
2000–2006, wy³¹czaj¹c inicjatywê LEADER+, na
któr¹ przypadaj¹ kolejne 2 mld), kwota 32 mld euro

75

5

posiedzeniu w paŸdzierniku 2002 r. Rada ustali³a nominaln¹ wartoœæ wydatków na zarz¹dzanie rynkiem i
p³atnoœci bezpoœrednie na okres ka¿dego roku,

Z finansowania rozwoju obszarów wiejskich z FEOGR

95

25

W odniesieniu do przysz³oœci WPR, na brukselskim

na uwadze ochronê œrodowiska naturalnego, dywer-

ogólna kwota przypadaj¹ca na rozwój obszarów wiej-

75

FEOGR lub 73% z sekcji Gwarancji).

europejskiego dziedzictwa wiejskiego.

100

95

dnich na wiêksze gospodarstwa (okreœlane terminem
„modulacja”);

95

75

–

szereg dzia³añ sektorowych na rynku rolnym, prowadz¹cych do zmniejszenia cen;

25

25

5

5
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–

wzmocnienie drugiego filaru poprzez wprowadzenie
nowych œrodków promowania œrodowiska, jakoœci i

zaœ po wst¹pieniu Bu³garii i Rumunii nawet do 7,5%.
Wartoœæ dodana w rolnictwie wzroœnie o nieca³e 8%.

warunków hodowli zwierz¹t, jak równie¿ wspieranie
rolników w osi¹ganiu zgodnoœci ze wspólnotowymi
normami, finansowane po czêœci z oszczêdnoœci po-

Na podstawie obecnych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e 9 z
10 nowych Pañstw Cz³onkowskich zostanie objêtych

chodz¹cych z rzeczonej modulacji, tzn. poprzez
transfer czêœci kwot uzyskanych z obni¿enia dop³at
bezpoœrednich do wiêkszych gospodarstw.

w ca³oœci Celem 1. Szacuje siê, ¿e oko³o 2/3 œrodków
z obu sekcji FEOGR przeznaczonych na rozwój
obszarów wiejskich bêdzie alokowane na te regiony w

95

75

25

5

0

UE-25.
W przysz³oœci mo¿liwoœæ osi¹gniêcia okreœlonego
efektu w odniesieniu do spójnoœci w ramach WPR bêdzie zale¿a³a, bardziej ni¿ w przesz³oœci, od celów
Pañstw Cz³onkowskich i regionów, które bêd¹ dysponowa³y szerszym zakresem uprawnieñ w okreœlaniu form dop³at bezpoœrednich. Jednoczeœnie rolnicy
bêd¹ bardziej elastyczni w podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych produkcji, która powinna byæ bardziej
zorientowana na rynek i zapewniaæ bardziej sta³e
dochody, jak i wzrastaj¹c¹ skutecznoœæ transferu
dochodów.
Rozwój obszarów wiejskich ma bardziej znacz¹ce
miejsce w ramach nowej WPR. Nast¹pi skuteczniejszy transfer œrodków finansowych z pierwszego do
drugiego filaru dziêki zmniejszeniu p³atnoœci bezpoœrednich o 3% w 2005 roku, o 4% w 2006 r., oraz o 5%
w okresie 2007 do 2013.Transfer na poziomie 5% bêdzie oznacza³ dodatkowe 1,2 miliarda euro rocznie na
sfinansowanie rozwoju obszarów wiejskich, ochrony
œrodowiska, ulepszeñ jakoœciowych i poprawê dobrostanu zwierz¹t, a tak¿e wspomo¿e rolników w zastosowaniu przez nich nowych norm wspólnotowych.
Dystrybucja dodatkowych kwot w ramach drugiego filaru, bêd¹ca wynikiem procesu modulacji, bêdzie siê
odbywaæ, na podstawie kryteriów spójnoœci, na poziomie Pañstw Cz³onkowskich (powierzchnia gruntów
rolnych, zatrudnienie w rolnictwie i poziom PKB na
mieszkañca). Dodatkowo poziom wspólnotowego
wspó³finansowania œrodków rolno-œrodowiskowych
wzrós³ do 85% w regionach Celu 1 i do 60% w pozo-

Rybo³ówstwo
G³ównym celem Wspólnej Polityki Rybackiej
(WPRyb) jest wzmocnienie konkurencyjnoœci sektora
rybo³ówstwa. Sk³ada siê ona z czterech elementów:
zachowanie zasobów rybnych, restrukturyzacja
rybo³ówstwa i gospodarki rybnej, organizacja rynku
rybnego i produktów pochodnych oraz umowy dotycz¹ce rybo³ówstwa z krajami trzecimi.
Reforma z 2002 roku by³a bezpoœrednio skierowana
na dwa pierwsze elementy, przedstawiaj¹c system
planowania d³ugookresowego, którego celem jest
utrzymywanie zasobów rybnych i uzupe³nianie tych,
które zosta³y wyczerpane do zagra¿aj¹cego poziomu.
Zastosowano zatem œrodki zapobiegawcze, aby
chroniæ zarówno zasoby, jak i morskie ekosystemy.
Co do elementu restrukturyzacji WPRyb, wprowadzony zosta³ nowy system zmniejszaj¹cy wydajnoœæ
floty, który zwiêksza odpowiedzialnoœæ Pañstw Cz³onkowskich w zakresie równowa¿enia wydajnoœci w stosunku do zasobów rybnych. Dodatkowo reorientacja
œrodków strukturalnych Wspólnoty poci¹ga za sob¹
postêpuj¹ce zmniejszanie pomocy pañstwowej dla
przedsiêbiorstw prywatnych, chc¹cych zmodernizowaæ
swoj¹ flotê, ale utrzymuje udzielanie pomocy na poprawê bezpieczeñstwa i warunków pracy. Dzia³ania te
bêd¹ wspierane poprzez utworzenie nowego funduszu, którego celem bêdzie popieranie likwidacji
kutrów rybackich.

sta³ych regionach.
Rozszerzenie Unii bêdzie prowadzi³o do widocznego
pog³êbienia siê ró¿nic w rolnictwie i wzrostu jego du100

95

75

25

alnego charakteru, poniewa¿ w krajach akcesyjnych
du¿a liczba gospodarstw obejmuje ma³e gospodarstwa z wiêkszym odsetkiem ludzi zatrudnionych ni¿ w
UE-15. Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie na terenie UE wzroœnie z oko³o 6,5 mln do 10,5 mln, podnosz¹c udzia³ w ca³oœci zatrudnienia z 4% do 5,5%,

Plan dzia³añ Komisji wprowadzono po to, aby znajdowaæ rozwi¹zania dla spo³ecznych, gospodarczych i
regionalnych konsekwencji restrukturyzacji. Na
obecnym etapie trudno jest okreœliæ regiony i obszary,
które najbardziej odczuj¹ wp³yw ustalonych kontyngen-
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75

tów po³owowych.
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Plany przebudowy zasobów najbardziej zagro¿onych
gatunków bêd¹ okreœlone w niedalekiej przysz³oœci.

25

Bêd¹ one zawiera³y zasady kalkulacji rocznych wskaŸników po³owów i œrodki dla redukcji rybo³ówstwa, jak
równie¿ dla monitoringu i kontroli.

5

W krótkiej perspektywie zmniejszenia po³owów bêd¹
0

nieuchronnie prowadziæ do spadku poziomów dochodów z rybo³ówstwa, których zakres bêdzie siê ró¿niæ w
zale¿noœci od obszaru Unii. Jednostki prowadz¹ce
dzia³alnoœæ pokrewn¹ rybo³ówstwu (budowa statków,
dostawy, przetwórstwo, marketing produktów rybnych i ryb) równie¿ odczuj¹ to w ró¿nym stopniu, w
zale¿noœci od regionu i od stopnia, w jakim gospodarka oparta jest na sektorze rybackim.
W bardziej d³ugofalowej perspektywie przebudowa
zasobów, podniesienie wielkoœci po³owów i zmniejszenie konkurencji wœród kutrów dzia³aj¹cych na danym obszarze powinny s³u¿yæ zwiêkszeniu zyskownoœci, która mo¿e w pe³ni zrekompensowaæ
zmniejszenie dzia³alnoœci w okresie odzyskiwania zasobów. Pañstwa Cz³onkowskie powinny zatem byæ
przygotowane do zareagowania na spo³eczne i ekonomiczne skutki niezbêdnej przebudowy omawianego
sektora:

–

poprzez subsydiowanie likwidacji kutrów w przypadkach, gdy zasoby s¹ bardzo zagro¿one, tak
aby umo¿liwiæ rozs¹dny poziom przychodów
osi¹galny w d³ugim okresie czasu, a tak¿e wspieranie

ich

przestawiania

na

innego

rodzaju

dzia³alnoœci;

% PKB
1,6

Pomoc ogółem

1,6

1,4

Pomoc ogółem, z wyłączeniem
rolnictwa, rybołówstwa i transportu

1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8
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0,6
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poprzez rekompensatê strat w dochodach w ci¹gu
tymczasowego okresu zawieszenia po³owów, w

95

75

ramach WPRyb i zgodnie z warunkami w niej
okreœlonymi.
25

Dziesiêæ pañstw akcesyjnych dysponuje wybrze¿em
morskim, ale spoœród nich tylko Polska i trzy kraje
ba³tyckie maj¹ znacznie rozwiniêty sektor rybo³ów-

5

0

stwa. Mimo to ca³kowita liczba po³owów tych trzech
pañstw wynosi mniej ni¿ 7% ca³kowitej liczby po³owów
w UE (ale ju¿ 17%, jeœli uwzglêdni siê Turcjê), nawet
bior¹c pod uwagê hodowlê ryb. Od pocz¹tku okresu
przemian w tych pañstwach doœwiadczy³y one
znacz¹cego spadku po³owów, w wyniku zbyt du¿ej
eksploatacji zasobów i utraty rynków w by³ym Zwi¹zku
Radzieckim.
A zatem wp³yw rozszerzenia Unii na WPRyb bêdzie
ograniczony. Chocia¿ z niezbêdne bêd¹ znaczne
œrodki pozwalaj¹ce na dokonanie restrukturyzacji i
modernizacji odnoœnego sektora.

Komplementarnoœæ pomocy
pañstwowej i polityki spójnoœci
Zgodnie z rozpoznaniem sytuacji przez kolejne Rady
Europejskie, dok³adna kontrola pomocy pañstwowej
jest konieczna do osi¹gniêcia celów ustalonych w
Lizbonie, zaœ Pañstwa Cz³onkowskie zosta³y wezwane do zmniejszenia ogólnej kwoty pomocy i przeorientowanie jej na horyzontalne obszary wspólnego
zainteresowania, obejmuj¹ce cele zwi¹zane ze
spójnoœci¹.
Kontrola pomocy pañstwowej mo¿e wnieœæ pozytywny wk³ad w spójnoœæ. Poprzez udzielanie pomocy

3.2 Wsparcie ze strony państwa w państwach
członkowskich, 2001

100

–

UK

tylko regionom i sektorom, które jej najbardziej potrzebuj¹ i gdzie wywiera ona najmniejszy skutek, jeœli
chodzi o os³abianie konkurencji, kontrolowane
dzia³ania mog¹ przyczyniæ siê do skupienia pomocy
na regionach, którym najbardziej potrzebny jest rozwój i wesprzeæ dzia³ania w kierunku zmniejszania
ró¿nic w rozwoju unijnych regionów. Jednoczeœnie
sprawdzanie dyscypliny poprzez kontrole zachêca
Pañstwa Cz³onkowskie do lokowania œrodków w programy, które przynosz¹ namacalne efekty, zarówno
dla nich samych, jak i dla UE jako ca³oœci, i w zwi¹zku z

100

95

75

Zródło: DG COMP, tablice wyników w zakresie pomocy państwowej
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3.1 Pomoc pañstwowa na mieszk. w Pañstwach Cz³onkowskich (1997-2001)
75

75

Ca³kowita kwota pomocy na 1 mieszkañca (SSN)

1997-1999

1999-2001

zmiana w %

1997-1999

1999-2001

zmiana w %

UE15

251,0

226,0

-10,0

123,00

97,00

-21,1

BE

322,0

325,0

0,9

83,00

80,00

-3,6

DK

274,0

360,0

31,4

144,00

186,00

29,2

DE

313,0

288,0

-8,0

179,00

157,00

-12,3

EL

185,0

155,0

-16,2

73,00

61,00

-16,4

ES

178,0

154,0

-13,5

112,00

90,00

-19,6

FR

286,0

263,0

-8,0

145,00

109,00

-24,8

IE

320,0

329,0

2,8

226,00

188,00

-16,8

IT

284,0

231,0

-18,7

132,00

84,00

-36,4

LU

450,0

578,0

28,4

108,00

82,00

-24,1

NL

207,0

246,0

18,8

43,00

44,00

2,3

AT

265,0

251,0

-5,3

65,00

61,00

-6,2

PT

252,0

177,0

-29,8

190,00

133,00

-30,0

FI

439,0

396,0

-9,8

89,00

78,00

-12,4

SE

169,0

169,0

0,0

48,00

48,00

0,0

UK

112,0

115,0

2,7

53,00

42,00

-20,8

25

5

Ca³kowita kwota pomocy na mieszkañca, z
wy³¹czeniem rolnictwa, rybo³ówstwa i transportu (SSN)
25

5

0

0

IE: dane pokrywaj¹ okres 1998-199 zamiast 1997-1999.
ród³o: DG COMP, „Tablica wyników w zakresie pomocy pañstwowej ”

tym d¹¿¹ do usprawnienia skutecznoœci publicznych
interwencji.

Ró¿nica pomiêdzy poziomem w najlepiej prosperuj¹cych pañstwach i czterech pañstwach kohezyjnych
bardzo niewiele siê zmieni³a w ci¹gu rozpatrywanego

Ogólne wydatki na pomoc pañstwa w ramach UE

okresu. Pañstwa kohezyjne (11,5% unijnego PKB w
2001 roku) dalej osi¹ga³y wielkoœæ 10% wszystkich
wydatków publicznych na sektor produkcyjny w

spad³y z 102 miliardów euro w roku 1997 do 86 mld w
2001 r. Spadek ten wynika³ ze znacznego zmniejszenia pomocy na rzecz us³ug finansowych, przemys³u
wêglowego, rolnictwa, jak równie¿ wsparcia dla regionów (wykres 3.2).

okresie lat 1999–2001, podczas gdy udzia³
najwiêkszych gospodarek (Niemiec, Francji, W³och i
Wielkiej Brytanii — 72% unijnego PKB w 2001 r.)

Poziom pomocy pañstwa w odniesieniu do PKB

spad³ z 79% w latach 1997–1999 do 76% w latach
1999–2001.

zmniejszy³ siê w 12 z 15 krajów UE w okresie pomiêdzy latami 1997–1999 a 1999–2001 (tabela 3.1),
zgodnie z zobowi¹zaniami podjêtymi na posiedzeniu
Rady w Sztokholmie, dotycz¹cymi zmniejszenia pomocy najpóŸniej do 2003 roku. Co wiêcej, udzia³ po-

100

mocy przekazanej na wsparcie celów horyzontalnych
wzrós³ o 10 punktów procentowych w ci¹gu tych
dwóch okresów.

95

75

Tablica wyników pomocy pañstwowej wskazuje, ¿e
utrzymuj¹ siê znaczne ró¿nice pomiêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi w udzielaniu pomocy dla produkcji.

Pomoc na rzecz regionów zapóŸnionych
W roku 2001 oko³o 8 mld euro pomocy publicznej, tj.
oko³o 9% ca³oœci tych œrodków25, przekazane zosta³o
regionom UE sklasyfikowanych jako typ „A” 26, które
oznaczaj¹ niemal to samo, co regiony Celu 1.27 To
znacznie mniej ni¿ szczytowa wartoœæ 27 mld euro
osi¹gniêta w 1993 r., kiedy to na Niemcy (z 17 mld
euro) i W³ochy (7 mld euro) przypada³o prawie 90%
ca³oœci odnoœnej sumy. W 2001 roku na te dwa pañstwa ci¹gle przypada³a ponad po³owa pomocy dla

25

5

0

100

95

75

25
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regionów, chocia¿ w kategoriach bezwzglêdnych wydatkowana kwota by³a znacznie ni¿sza ni¿ osiem lat

„konwergencyjny” lub „solidarnoœciowy” polityki spójnoœci). Wspólnym zadaniem obu rodzajów polityki jest

25

wczeœniej (2,5 mld euro dla Niemiec i 2,1 mld euro dla
W³och). To najwiêksze zmniejszenie kwoty dotyczy³o
pomocy dla nowych landów niemieckich, które

ustanowienie ram, w jakich Pañstwa Cz³onkowskie
i regiony, przy odpowiednim poziomie wsparcia z
UE, mog¹ rozwin¹æ i wdro¿yæ efektywn¹ strategiê

otrzyma³y znacz¹c¹ jej wielkoœæ zaraz po zjedno-

wzrostu i konkurencyjnoœci, bez ponoszenia
niekorzystnych efektów rozwoju ekonomicznego na
poziomie regionalnym, narodowym i unijnym lub

5

czeniu. Jednak¿e w okresie 2000–2001 ogólna wiel0

koœæ pomocy dla regionów typu „A” pozosta³a nie
zmieniona.

marnotrawienia skromnych œrodków bud¿etowych
poprzez ich b³êdn¹ alokacjê.

Pomoc na rzecz innych
regionów problemowych

Komisja rozpoczê³a niedawno dok³adne badanie
obecnych wytycznych dla pomocy regionalnej, która
musi byæ podwy¿szona, aby móc umo¿liwiæ Pañ-

W 2001 roku oko³o 800 mln euro œrodków pomocy pu-

stwom Cz³onkowskim planowanie na okres po roku
2006, kiedy to obecny plan wygaœnie. W ramach takiej
rewizji brany bêdzie pod uwagê rozwój polityki spójnoœci

blicznej (wy³¹czaj¹c z tego rolnictwo, rybo³ówstwo i
transport) przekazane zosta³o do objêtych ca³kowitym
wsparciem regionów typu „C”28, które mo¿na porównaæ do regionów Celu 2, wspieranych ze œrodków funduszy strukturalnych. Ponadto prawie 4,5 mld euro

na poziomie EU, jak równie¿ elementów polityki regionalnej i lokalnej, których celem jest osi¹gniêcie
za³o¿eñ z Lizbony i Goeteborga. Powinna ona odzwier-

przeznaczono na regiony sklasyfikowane jako NUTS
II — typu „C”, które by³y wspierane czêœciowo. Niestety, brak danych poni¿ej poziomu NUTS II oznacza,
¿e nie mo¿na okreœliæ odsetka pomocy, która zosta³a
przekazana wspieranym czêœciom regionów29, a

ciedlaæ szersze zadania polityki dotycz¹cej pomocy
publicznej, co ma swoje odniesienie w agendzie lizboñskiej. G³ównym w tej mierze celem, potwierdzonym
zreszt¹ w Sztokholmie i Barcelonie, bêdzie osi¹gniêcie sytuacji „mniejszych kwot, ale za to lepszego

przeto i porównaæ poziomu pomocy wœród Pañstw
Cz³onkowskich.

ukierunkowania pomocy publicznej”, co mo¿e oznaczaæ bardziej ukierunkowane podejœcie w obszarze
poza regionami mniej rozwiniêtymi, jak i bardziej ry-

Mimo ¿e wiêkszoœæ Pañstw Cz³onkowskich zmniejszy³a wielkoœæ pomocy publicznej i przekierowa³a j¹
na cele poziome, zgodnie ze strategi¹ UE, przekie-

gorystyczne kontrole najbardziej zniekszta³conych i
marnotrawionych form pomocy.

rowanie w kierunku celów zwi¹zanych ze spójnoœci¹
jest mniej widoczne, odk¹d spad³a wielkoœæ pomocy
regionalnej.

W roku 2002 Komisja przyjê³a równie¿ nowy pakiet regulacji o pomocy publicznej w kwestii zatrudnienia 30,

Pomoc publiczna a cele
z Lizbony i Goeteborga
Polityka spójnoœci i pomocy publicznej uzupe³niaj¹ siê
— celem obu jest przyczynianie siê do celów agendy z
Lizbony i Goeteborga, jakimi s¹: kontynuowanie wzrostu, konkurencyjnoœæ, sta³y rozwój ca³ej UE. W regionach s³abiej rozwiniêtych wyzwanie w postaci osi¹gniê100

95

75

cia celów uzgodnionych w Lizbonie i Goeteborgu jest
z natury rzeczy wiêksze. St¹d potrzeba rosn¹cej pomocy (dla inwestycji w dobra publiczne i wspieranie
potencja³u instytucjonalnego), wiêkszego natê¿enia
pomocy (zachêcanie do wewnêtrznych inwestycji)
oraz znacznego wspomagania z bud¿etu UE (element

25

95

75

25

5

0

które poprzez eliminacjê koniecznoœci wczeœniejszego zawiadomienia o pomocy dla tworzenia
miejsc pracy lub zachêcanie do zatrudniania ludzi niepe³nosprawnych, powinny skutkowaæ uproszczeniem
procedur wspólnotowego wspó³finansowania dotycz¹cego pewnych programów. Co wiêcej, regulacje
w przejrzysty sposób uwzglêdniaj¹ specyficzne cechy
najs³abszych regionów, podnosz¹c intensywnoœæ pomocy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
Komisja bêdzie kontynuowaæ rozpatrywanie mo¿liwoœci
wprowadzenia mechanizmów s³u¿¹cych okreœleniu, czy œrodki pomocy publicznej, które nie s¹
usprawiedliwione ¿adnymi istniej¹cymi ramami, re-

100

95

75

gulacjami czy wytycznymi, nie zniekszta³caj¹ konkurencji. Takie nowe podejœcie do sprawy daje Pañstwom Cz³onkowskim mo¿liwoœæ elastycznego

5

25

5

130

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

0

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:40

172

0

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 3 — Oddzia³ywanie wspólnotowej polityki: konkurencyjnoœæ, zatrudnienie i spójnoœæ
100

95

75

100

podejmowania interwencji we wszystkich regionach,
celem wsparcia zatrudnienia, konkurencyjnoœci i

poziomem przestêpczoœci, który mo¿e wp³ywaæ negatywnie na rozwój.

95

75

spójnoœci na drodze ku realizacji celów lizboñskich.
Mimo

Wymiar sprawiedliwoœci i sprawy
5

0

wewnêtrzne: poprawa warunków
umo¿liwiaj¹cych rozwój

pczoœci zorganizowanej i korupcji wstrzymuj¹ rozwój
gospodarczy regionów dotkniêtych tymi zjawiskami,
szczególnie wstrzymuj¹c nowe inwestycje z
zewn¹trz. Œwiadomoœæ, ¿e wprowadzenie prawa nie
daje mo¿liwoœci odpowiedniego rozwi¹zywania tych

znacz¹ce

ró¿nice

miêdzy

stêpczoœci zorganizowanej w tych pañstwach. Do-

rzystywanie mo¿liwoœci wp³ywów jest zjawiskiem wzglê-

–

dnie szeroko obecnym w pañstwach akcesyjnych.
Zamówienia publiczne i procedury przetargowe s¹ w
tym wzglêdzie szczególnie nara¿one, zaœ po³¹czenie
g³ównych transferów maj¹tkowych ze s³aboœci¹ instytucji daje szczególn¹ podatnoœæ na korupcjê. Pañstwa akcesyjne podjê³y znaczne wysi³ki, przy wsparciu ze strony funduszu PHARE, w celu wypracowania
strategii antykorupcyjnej i wzmocnienia organów
egzekwuj¹cych prawo. Mimo to œwiadomoœæ zjawiska
korupcji wystêpuje tu w znacznie wiêkszym stopniu
ni¿ w obecnych Pañstwach Cz³onkowskich, zw³aszcza w niektórych przypadkach, i w wiêkszoœci tych
krajów wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

udzia³ w³adz lokalnych i regionalnych w rozwoju i
wdra¿aniu polityki imigracji i polityki azylowej.
W³adze, wspólnie z partnerami spo³ecznymi, organizacjami pozarz¹dowymi i innymi lokalnymi oœrodkami, odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê we w³¹czaniu obywateli pañstw trzecich do sfery ¿ycia
gospodarczego i spo³ecznego;

–

zarz¹dzanie granicami zewnêtrznymi Unii, stanowi¹ce uzupe³nienie œrodków zaradczych wspieranych z funduszy strukturalnych.

100

Jako ¿e istnieje potrzeba lepszego zrozumienia geografii przestêpczoœci i podatnoœci regionów na przestêpczoœæ zorganizowan¹, mo¿liwe jest okreœlenie
tych regionów i obszarów cechuj¹cych siê wysokim

25

Obszary miejskie, szczególnie te, na których skoncentrowana jest czêœæ ludnoœci z wiêkszoœci¹ wystêpuj¹cych problemów, ¿yj¹ca w trudnych warunkach
mieszkaniowych, bez udogodnieñ bytowo-sanitarnych, stanowi¹ tu kolejny przyk³ad. W ramach podjêtej
przez Komisjê inicjatywy URBAN Audit zwrócono uwagê na zwi¹zek miêdzy stopniem urbanizacji a przestêpczoœci¹. Prawie wszystkie miasta, co do których
przeprowadzanie porównañ jest mo¿liwe, odznaczaj¹
siê wiêkszym stopniem przestêpczoœci ni¿ wieœ.
WskaŸnik jest szczególnie wysoki w miastach po³o¿onych na pó³nocy UE i w stolicach pañstw. Zgodnie z
najnowszymi danymi liczbowymi wskaŸnik ten w mia-

100

95

75

stach ci¹gle roœnie. Polityka strukturalna UE, szczególnie w zakresie dotycz¹cym rozwoju miast,
uwzglêdnia stopieñ przestêpczoœci jako kryterium

5

0

0

tycznego, jednostek s³u¿by zdrowia, nieruchomoœci i
bankowoœci) jako œrodków penetracji regionu sta³o siê
elementem standardowego postêpowania grup prze-

do osi¹gniêcia trwa³ego rozwoju gospodarczego.

wzmocnienie potencja³u instancji s¹dowych i administracyjnych, wspó³pracy miêdzypañstwowej
oraz walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i korupcj¹ s¹ czynnikami istotnymi dla utrzymania stabilnej gospodarki, œrodowiska politycznego, co z
kolei jest wa¿ne dla rozwoju. Powy¿sze zyska
jeszcze na wa¿noœci po rozszerzeniu Unii;

5

nych interesów (hoteli i innych form przemys³u turys-

datkowo coraz czêstsze jest wykorzystywanie
wp³ywów przez organizacje przestêpcze s³aboœci systemu prawnego i administracji, zaœ korupcja i wyko-

–

25

nie tylko negatywnie na ich rozwój gospodarczy i potencja³, ale równie¿ na poziom bezpieczeñstwa w
Unii. Na przyk³ad praktyka wykorzystywania legal-

problemów ma jeszcze wiêkszy negatywny skutek.
Bezpieczne otoczenie, w którym przestrzegane s¹ zasady prawa, stanowi podstawowy warunek konieczny

Trzy aspekty unijnej polityki sprawiedliwoœci i spraw
wewnêtrznych s¹ szczególnie zwi¹zane z polityk¹
spójnoœci:

75

istniej¹

przyjmuj¹ siatki przestêpcze w tych krajach, wp³ywa

Wysokie poziomy przestêpczoœci, istnienie przestê-

95

¿e

pañstwami, poziom zorganizowanej przestêpczoœci
jest szczególnie wysoki w pañstwach akcesyjnych, a
tendencja w tym zakresie jest rosn¹ca.31 Forma, jak¹

25

25

5
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alokacji funduszy oraz ujmuje wspó³pracê w obszarze
przestêpczoœci z policj¹ i wymiarem sprawiedliwoœci
w ramach wytycznych swoich dzia³añ.32

zaprezentowane poni¿ej wyniki przedstawiaj¹ opinie
urzêdników, z którymi przeprowadzono rozmowy, i
nie s¹ zawsze zbie¿ne z opini¹ Komisji. Podczas gdy

95

75

nie mo¿na generalizowaæ wyników badania, wolno
25

5

0

Kolejny przyk³ad dotyczy regionów na po³udniu
W³och, w których w latach 1994–1999 i 2000–2006

jest wysnuæ po¿yteczne wnioski o postrzeganiu
udzia³u polityki Wspólnoty w osi¹ganiu gospodarczej i

zastosowano dwa specjalne programy funduszu
EFRR. Mia³y one na celu walkê z przestêpczoœci¹,
tworzenie bezpieczniejszego œrodowiska i wzrost za-

spo³ecznej spójnoœci.

ufania do prawa, pozwalaj¹ce prze³amaæ b³êdne ko³o
opóŸnionego rozwoju, wysokiego stopnia przestêpczoœci i braku bezpieczeñstwa.
Skuteczna walka z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹,

brak jest œrodków finansowych niezbêdnych do podjêcia efektywnych œrodków do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹.

strzegana i ma najwiêkszy wp³yw na regiony (zob. tabela w cz. 4). Aspekt ten wymaga podkreœlenia, jako
¿e polityka spójnoœci nie by³a tu g³ównym przedmiotem badañ.

nych, ni¿ na tej w³aœnie konkretnej polityce.

staci funduszy strukturalnych, jest najbardziej do-

W wiêkszoœci przypadków uznano pozytywny wp³yw
jednolitego rynku oraz unii ekonomicznej i monetarnej. W wielu przypadkach regionów Celu 1 dostrze¿ono znacznie mniejsze poparcie dla pozytywnego wp³ywu jednolitego rynku na konwergencjê i
spójnoœæ. Dostrze¿ono jak du¿e znaczenie maj¹ braki
w zakresie regionalnej konkurencyjnoœci, takie jak

Postrzeganie wspólnotowej polityki
na poziomie regionalnym

nieodpowiednie ³¹cza komunikacyjne czy peryferyjny
charakter danego obszaru.

Na wniosek Komisji w 28 regionach UE przeprowadzo-

W regionach, które przechodz¹ radykaln¹ restrukturyzacjê przemys³ow¹ (West Midlands, Asturias,

warunków przyznania pomocy z funduszy struktu-

75

wanych z WPR, funduszy strukturalnych i pomocy publicznej. Czêsto bior¹c pod uwagê inne rodzaje polityki, takie jak ochrona œrodowiska, koncentrowano siê

W znacznej wiêkszoœci przypadków uznano, ¿e
wspólnotowa polityka spójnoœci, szczególnie w po-

wdra¿anie. Wyselekcjonowano regiony z prawie
wszystkich Pañstw Cz³onkowskich, Celu 1, jak i innych regionów Celu 2 oraz tych, które nie spe³nia³y

95

regu³y zwraca siê uwagê na wielkoœæ œrodków otrzymy-

walce z g³êboko zakorzenion¹ tradycj¹ przestêpczoœci,
spowalniaj¹c¹
rozwój
gospodarczy.
Szczególnie dotyczy to pañstw akcesyjnych, w których

trzegane przez tych, którzy s¹ odpowiedzialni za ich

100

W wiêkszoœci przypadków „polityka Wspólnoty” uwa¿ana jest za „finansowanie przez Wspólnotê”, i z

raczej na udziale w niej WPR i funduszy struktural-

no badania naukowe celem przekonania siê, w jaki
sposób kierunki polityki Wspólnoty i ich efekty s¹ pos-

ralnych.33 Rodzaje polityki Wspólnoty, które najbardziej uwypuklano w badaniu, objê³y WPR, politykê w
zakresie konkurencji (pomoc publiczna) i politykê
dotycz¹c¹ badañ i rozwoju. Analizê oparto na danych
z ka¿dego regionu, a tak¿e na rozmowach z
regionalnymi urzêdnikami. Nale¿y wspomnieæ, ¿e

25

5

0

a tak¿e z innymi jej formami na terenie Unii nak³ada
obowi¹zek kszta³towania unijnych œrodków, które
wespr¹ wysi³ki regionów i lokalnych spo³ecznoœci w

Jak wspomniano wy¿ej (w czêœci 1), skoordynowane
podejœcie do sprawy jest niezbêdne do osi¹gniêcia integracji imigrantów w spo³eczeñstwie i gospodarce,
co oznacza zapewnienie dostêpu do edukacji i szkoleñ, us³ug z zakresu ochrony zdrowia i pomocy socjalnej, przyzwoitych warunków mieszkaniowych itp.

25

Magdeburg i Saarland) dostrze¿ono, ¿e ukoñczenie
budowy jednolitego rynku przyspieszy³o proces przystosowañ strukturalnych, który rozpocz¹³ siê wczeœniej, wywieraj¹c niekorzystny wp³yw na sytuacjê w
zakresie zatrudnienia. Jednoczeœnie dostrze¿ono i
doceniono rolê, jak¹ odgrywaj¹ fundusze strukturalne
towarzysz¹ce odnoœnej polityce.
100

We wszystkich regionach dostrze¿ono znacz¹cy

95

wp³yw Wspólnej Polityki Rolnej, ale uwagi odnoœnie
do jej konsekwencji ró¿ni³y siê w zale¿noœci od re-

75

gionu. W regionach, w których rolnictwo odgrywa
wa¿n¹ rolê, doceniono pozytywny wp³yw WPR na

5

25

5
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warunki ¿ycia rolników, na modernizacjê i dywersyfikacjê sektora. Z drugiej strony, w regionach typu

25

œródziemnomorskiego i zalesionych uwa¿ano, ¿e
WPR nie odgrywa tak wa¿nej roli we wspieraniu
upraw, w jakich rolnicy siê specjalizuj¹.

Calais, Sardegna i Algarve).

95

75

Sytuacja dotycz¹ca pomocy pañstwa by³a przedmio-

Pod tym wzglêdem wielu komentatorów w regionach

tem komentarzy przede wszystkim na obszarach poza
pañstwami kohezyjnymi. Ogólnie uwa¿ano, ¿e kwoty
pomocy nie zawsze id¹ w parze z istniej¹cymi du¿ymi

nie nale¿¹cych do Celu 1 (na przyk³ad w West Midlands, Irlandii i Nord-Pas-de-Calais) wskazywa³o, ¿e
œrodki z WPR zosta³y przekazane do najlepiej pro-

problemami strukturalnymi. W kilku przypadkach postrzegano j¹ jako skierowan¹ na wspieranie upadaj¹cych sektorów, i w niedostatecznym stopniu wspie-

speruj¹cych gospodarstw i najbardziej rozwiniêtych
regionów, co mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia ró¿nic w obrêbie regionie i miêdzy regionami.

raj¹c¹ wysi³ki na rzecz zmodernizowania zdolnoœci
produkcyjnej w danym regionie.

5

0

polityki ochrony œrodowiska z WPR (Nord-Pas-de-

25

5

0

W innym przypadkach wyst¹pi³o nieporozumienie wyDrugi filar WPR — rozwój obszarów wiejskich — wydaje siê mniej efektywny ze wzglêdu na mniejsz¹
wielkoœæ œrodków finansowych, jakimi dysponuje.
Dostrze¿ono jednak jego udzia³ w dywersyfikacji obszarów wiejskich. Powszechne by³y pozytywne uwagi
na temat inicjatywy LEADER, jak równie¿ partnerstwa
na poziomie regionalnym, do którego stwarza³a ona
zachêty i do którego motywowa³a.
W wielu obszarach wiejskich (Andalucía, Kentriki Makedonia),badania wykaza³y zwiêkszony wp³yw na poprawê mo¿liwoœci dostaw produktów rolnych na rynek
miejski. Przyczyni³o siê do tego po³¹czenie si³ FEOGR
— sekcji Orientacji i EFRR.
Ogólnie rzecz bior¹c, potwierdzono pozytywny wk³ad
w³¹czania wzglêdów œrodowiskowych w ramy polityki
rozwoju regionalnego, podobnie jak wymogów bardziej rygorystycznych norm. W niektórych regionach
(szczególnie austriackich, szwedzkich i fiñskich) normy europejskie postrzegano jednak jako mniej restrykcyjne ni¿ krajowe, a zarazem jako wprowadzaj¹ce procedury nieodpowiednio dopasowane do
warunków regionalnych, a poza tym nazbyt
biurokratyczne.
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nikaj¹ce z ró¿nego rodzaju pomocy udzielanej MSP,
w³¹czaj¹c w to ró¿ne mechanizmy finansowe. Uwagê
zwróci³a równie¿ mo¿liwoœæ „efektu granicznego”, jaki
pomoc pañstwa mog³a wywo³aæ w stosunku do s¹siaduj¹cych ze sob¹ regionów, jeœli zastosowana zostanie ró¿na intensywnoœæ pomocy.
W niektórych regionach dostrze¿ono korzyœci wynikaj¹ce z finansowania w ramach programów ramowych
z zakresu dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej (szczególnie w regionach Wielkiej Brytanii, Niemiec i na
greckiej Kriti). Podobnie jak w przypadku polityki dotycz¹cej ochrony œrodowiska, dostrze¿ono tu znaczny
efekt synergii polityki w zakresie badañ i rozwoju oraz
spójnoœci. W wiêkszoœci studiów przypadku, szczególnie z regionów Celu 1, podkreœlano znaczenie inwestycji w infrastrukturê badawczo-rozwojow¹ i wyposa¿enie, finansowanych z funduszy strukturalnych.
Jednak w niektórych przypadkach fundusze te
wnios³y nawet dziesiêciokrotnie wiêkszy wk³ad w wydatki na cele regionalne ni¿ dany program ramowy, co
ogranicza uznanie roli tego ostatniego na poziomie
regionalnym.
W wielu przypadkach wspomniano te¿ o polityce innowacji, szczególnie w regionach Celu 2. Potwierdzo-

W niemal wszystkich przypadkach podkreœlano
zwi¹zek pomiêdzy polityk¹ spójnoœci a ochron¹

no jej udzia³ w dywersyfikacji i modernizacji bazy produkcyjnej, a tak¿e poparto obecnoœæ regionalnych

œrodowiska, jak równie¿ ich pozytywn¹ synergi¹. W

sieci innowacyjnych.34

prawie wszystkich regionach Celu 1 polityka ochrony
œrodowiska postrzegana by³a jako przedsiêwziêcia finansowane raczej z funduszy strukturalnych do-

100

95

tycz¹cych œrodowiska ni¿ bêd¹ce wynikiem wspólnotowych dyrektyw lub rozporz¹dzeñ. Jednoczeœnie
niektóre regiony wezwa³y do wiêkszego powi¹zania
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Wa¿na dla funkcjonowania rynku jest równie¿ solidna polityka ochrony konsumenta.
„Industrial policy in an enlarged Europe” [Polityka przemys³owa w rozszerzonej Europie], COM(2002) 714 (wersja ostateczna).
Dokument urzêdowy (tzw. Green Paper) „Entrepreneurship in Europe” [Przedsiêbiorczoœæ w Europie], COM(2003)27 (wersja
ostateczna). Europejska Karta Ma³ych Przedsiêbiorstw zosta³a uchwalona przez Radê Europejsk¹ w Santa Maria da Feira
(Portugalia) w dn. 18-19 czerwca 2000 r., zaœ przez pañstwa kandyduj¹ce – w s³oweñskim Maribor w kwietniu 2002 r. Zob. III
Raport nt. wdra¿ania, COM(2003)21 (wersja ostateczna).
Zalecenie Komisji z dn. 6 maja 2003 r. C(2003)1422.
„Innovation policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy” [Polityka w zakresie rozwi¹zañ
nowatorskich: aktualizacja unijnej koncepcji w kontekœcie strategii lizboñskiej], COM(2003) 112 (wersja ostateczna).
„eEurope 2005 Action Plan” [eEurope – Plan Dzia³ania na rok 2005], COM(2002) 263 (wersja ostateczna).
„Investing in research: an action plan for Europe” [Inwestycje w badania: plan dzia³añ dla Europy], COM(2003) 226 (wersja
ostateczna).
„Towards a European Research Area” [Ku Europejskiemu Obszarowi Badañ], COM(2000) 6.
Zob.: http://www.innovating-regions.org.
Regiony wiedzy (KnowREG). Zob. te¿: http://www.cordis.lu/era/regions.htm.
„Szczegó³owy program dzia³añ w realizacji celów dotycz¹cych edukacji i systemu szkoleñ w Europie” (Dz. Urzêdowy UE [OJ]
ser. C nr 142 z dn. 14.6.2002).
Wnioski szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie, odbytego w dn. 15-16 marca 2002 r.
„Edukacja i Szkolenia 2010”: Sukces strategii lizboñskiej zale¿y od powodzenia pilnych reform” (Projekt wspólnego
tymczasowego raportu nt. wdra¿ania szczegó³owego programu dzia³añ dla realizacji celów dotycz¹cych edukacji i systemu
szkoleñ w Europie – COM(2003) 685).
Wnioski Rady z dn. 25 listopada 2003 r. nt. „Rozwoju kapita³u ludzkiego jako spójnoœci spo³ecznej i konkurencyjnoœci w
spo³eczeñstwie wiedzy” (Dz.U. UE [OJ] ser. C nr 295 z dn. 5 grudnia 2003 r.).
Decyzja 1600/2002/WE, Dz.U. UE (OJ) ser. L 242, z dn. 10/9/2002.
Takich jak ochrona gleby; ochrona i konserwacja œrodowiska morskiego, zrównowa¿one zu¿ycie pestycydów,
zanieczyszczenie powietrza, œrodowisko miejskie, zrównowa¿one zu¿ycie i zarz¹dzanie zasobami, przetwarzanie odpadów
(por. Art. 3(4), 1 akapit) Decyzji 1600/2002/WE).
Œwiatowa Organizacja Zdrowia, „Œwiatowy raport nt. zdrowia za rok 2002”, Genewa 2002.
Komisja Europejska, „Fundusze strukturalne i ich wspó³dzia³anie z Funduszem Spójnoœci: wytyczne dla programów w okresie
lat 2000-2006”, EUROP, Luksemburg 1999, oraz „Dalsze wskazówki dla krajów kandydackich”, COM(2003) 110 (wersja
ostateczna).
SEC(2003) 106.
„Reforma gospodarcza: Raport nt. funkcjonowania produktu wspólnotowego i rynków kapita³owych”, COM(2002)743 (tzw.
„Raport z Cardiff”).
Zaciemnienie we wrzeœniu 2003 r. we W³oszech zaistnia³o, gdy zu¿ycie energii by³o niskie, ale nie z powodu braku wydajnoœci
systemu, ani te¿ z powodu jakiegoœ wyosobnionego zdarzenia, lecz skutkiem s³aboœci w ³añcuchu decyzyjnym i
nieodpowiedniej koordynacji europejskiej sieci.
Decyzja 1254/96/WE.
D³ugofalowy program „Inteligentna Energia w Europie” przyjêty przez Radê w listopadzie 2002 roku, alokuj¹cy 190 milionów
EUR w ci¹gu czterech lat na promowanie korzystania z energii ze Ÿróde³ odnawialnych i osi¹gniêcie zmniejszenia efektu
cieplarnianego, w myœl uzgodnieñ z Kioto z 1997 r.
Decyzja nr 1336/97/WE.
Stanowi to mniej ni¿ 1/2 ca³oœci przekazanej pomocy – z wy³¹àczeniem rolnictwa, rybo³ówstwa i transportu, dla których nie ma
podzia³u kwot wydatkowanych w ramach regionu.
Zgodnie z Art. 87, par. 3 Traktatu pewnym obszarom przyznano odstêpstwo od zasady g³osz¹cej, ¿e pomoc pañstwa nie
przystaje do zasad wspólnego rynku. Punkt (a) tego paragrafu stanowi, ¿e pomoc maj¹ca na celu stworzenie zachêty do rozwoju
gospodarczego w regionach, w których poziom ¿ycia jest nieporównywalnie niski lub jest wysokie bezrobocie, mo¿e byæ
uwa¿ana za zgodn¹ z zasadami wspólnego rynku.
W 2000 roku status regionu Lisboa e Vale do Tejo zmieniono z „A” na „C”. Poniewa¿ dostêpne obecnie dane nie pozwalaj¹ na
wyró¿nienie tych dwóch okresów, pomoc dla tego regionu jest dalej zaliczana do rodzaju „A”. W pañstwach objêtych polityk¹
spójnoœci pewne rodzaje pomocy nie s¹ przeznaczone na konkretny region, ale dla ca³ego pañstwa.
Art. 87, par. 3, punkt c stanowi, ¿e pomoc przeznaczona na wsparcie rozwoju szczególnych dzia³añ lub regionów gospodarczych
mo¿e byæ uwa¿ana za zgodn¹ z zasadami wspólnego rynku, dopóki nie zniekszta³ca ona warunków prowadzenia dzia³alnoœci
handlowej w zakresie, który jest sprzeczny ze wspólnym interesem.
Dane dotycz¹ce pomocy publicznej nie s¹ dostêpne dla regionów poni¿ej poziomu NUTS II, nie jest jednak problemem
dokonanie pomiaru pomocy dla regionów typu „A”, które obejmuj¹ wszystkie regiony NUTS I czy NUTS II. S¹ zatem regiony,
które s¹ wspierane w ca³oœci – jak Berlin, lub czêœciowo – jak Bawaria (niem. Bayern).
Dz.U. UE (OJ) ser. L nr 337 z dn. 13.2.2002.
ród³a: Roczny raport Europolu, raporty Transparency International o korupcji w wymiarze globalnym, raporty Banku
Œwiatowego.
Towards an urban agenda in the European Union [W stronê planu dzia³añ dla miast w Unii Europejskiej], COM(1997) 197 (wersja
ostateczna).
Regiony objête badaniem to: Hainaut w Belgii, Oberbayern, Saarland i Magdeburg w Niemczech, Kentriki Makedonia i Kriti w
Grecji, Asturia, Katalonia (Cataluña) i Andaluzja (Andalucía) w Hiszpanii, Bretania (Bretagne), Nord-Pas-de-Calais i Limousin
we Francji, Order, irlandzkie regiony: Border, Midland, Western oraz Southern and Eastern, Kampania, Toskania i Sardynia
(Campania, Toscana, Sardegna) we Wloszech, Flevoland w Holandii, Steiermark w Austrii, Algarve i Acores w Portugalii,
Ita-Suomi i Esteta-Duomi w Finlandii, Norra Mellansverige i Ovre Norrland w Szwecji, oraz w Wielkiej Brytanii: West Midlands,
Highlands & Islands oraz Irlandia Pó³nocna (Nortern Ireland).
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Kolejne wnioski dotycz¹ce tych zagadnieñ zob. w: Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny, Opinia rozpoznawcza nt.
Wk³adu innych kierunków polityki Wspólnoty w spójnoœæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹, wrzesieñ 2003; opracowaniem tym objêto
WPR, politykê gospodarcz¹ w formie Paktu Stabilizacji i Rozwoju, politykê w zakresie konkurencji, rynku wewnêtrznego,
edukacji i szkoleñ zawodowych.
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