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Geneza i cele polityki regionalnej

Podstawy polityki regionalnej zosta∏y dosyç

lakonicznie sformu∏owane we wst´pie

do Traktatu o utworzeniu EWG i w art. 2 te-

go Traktatu. Stwierdza si´ tam bowiem, ˝e

zadaniem EWG jest mi´dzy innymi harmo-

nijny rozwój gospodarczy, który zmniejszy

ró˝nice i zacofanie mi´dzy regionami Wspólnoty. Podobnà treÊç zawie-

rajà postanowienia art. 2 Traktatu o utworzeniu EWG. 

Mimo zapisów w Traktacie Rzymskim o wspieraniu przez Wspólnot´

harmonijnego rozwoju obszaru EWG systematyczna polityka regional-

na na szczeblu ponadnarodowym nie by∏a podejmowana do po∏owy lat

70. Do 1974 r. wspólne dzia∏ania zmierzajàce do ∏agodzenia ró˝nic

w rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty by∏y prowadzone do-

raênie i na niewielkà skal´. W poczàtkowym okresie polityka regional-

na Wspólnoty skoncentrowana by∏a jedynie na koordynowaniu polityk

regionalnych krajów cz∏onkowskich. Mia∏o to na celu zapobieganie nie-

prawid∏owoÊciom i wypaczeniom, powstajàcym na tle konkurencji

mi´dzy tymi paƒstwami o subwencje. Wprawdzie poczàtkowo wyko-

rzystanie subwencji przynosi∏o wymierne korzyÊci poszczególnym re-

gionom, obcià˝ajàc przy tym inne, równie potrzebujàce, w ostateczno-

Êci jednak polityka regionalna prowadzona przez poszczególne kraje

okaza∏a si´ nieskuteczna. 

Za prowadzeniem wspólnej polityki regionalnej przemawia∏y znaczne

rozpi´toÊci w poziomie rozwoju gospodarczego mi´dzy poszczególny-

mi regionami, wyst´pujàce od chwili powstania tej organizacji. Rozpi´-

toÊci te w trakcie procesów integracyjnych nie ulega∏y ograniczeniu,
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a wr´cz przeciwnie – pog∏´bi∏y si´. Regiony centralne rozwija∏y si´ bo-

wiem w EWG znacznie szybciej ani˝eli regiony peryferyjne. Stàd pro-

dukt globalny na jednego mieszkaƒca w regionach najbiedniejszych

stanowi∏ w po∏owie lat 70. 1/5 produktu w regionach najbogatszych. 

Na ten stan rzeczy z∏o˝y∏o si´ ca∏y wiele ró˝norodnych przyczyn.

Wiàza∏y si´ one zarówno – jak wspomniano – z peryferyjnym po∏o˝e-

niem regionów zacofanych, jak i niewystarczajàcym ich wyposa˝e-

niem w kapita∏, a tak˝e niskim poziomem kwalifikacji ogólnych 

i zawodowych ludnoÊci, niedostatecznie rozwini´tà, w stosunku do

potrzeb przedsi´biorstw i gospodarstw prywatnych, infrastrukturà

oraz niekorzystnà strukturà gospodarki, z dominacjà rolnictwa i wy-

sokim poziomem bezrobocia.

Szczególnie du˝y wp∏yw na zaostrzenie si´ tych ró˝nic wywar∏ jednak

fakt, ˝e wraz z powstaniem unii celnej oraz post´pujàcà w jej wyniku

intensyfikacjà podzia∏u pracy wewnàtrz Wspólnoty gospodarki narodo-

we poszczególnych paƒstw podlega∏y znacznej presji przystosowaw-

czej, dotykajàcej szczególnie silnie regiony o jednostronnym profilu

przemys∏owym. 

Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego pog∏´bi∏y si´ tak˝e

w wyniku powi´kszenia Wspólnoty o Dani´, Irlandi´ i Wielkà Brytani´

(obszar u˝ytków rolnych wzrós∏ w EWG o 41%, liczba gospodarstw

rolnych o 12%, a produkcja rolna o 20%). Wraz z nowo przy∏àczonymi

krajami znacznie rozszerzy∏ si´ bowiem obszar regionów zacofanych

gospodarczo. W zwiàzku z tym Êrodki przeznaczone w ramach Sekcji

Orientacji funduszu FEOGA i Europejskiego Funduszu Socjalnego

na realizacj´ polityki strukturalnej okaza∏y si´ niewystarczajàce

do zmniejszenia zacofania poszczególnych regionów Wspólnoty.

Ponadto na brak post´pów w ograniczaniu dysproporcji w poziomie

rozwoju regionów niekorzystnie wp∏ynà∏ równie˝ fakt, ˝e nie

wszystkie programy finansowane przez Sekcj´ Orientacji zosta∏y

w krajach cz∏onkowskich zrealizowane. Wynika∏o to zarówno z trud-

noÊci zwiàzanych z koordynacjà programów wspólnorynkowych

i krajowych, jak i z braku, w niektórych krajach cz∏onkowskich Êrod-

ków na dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji programów

oraz powsta∏ych, w niektórych z nich, opóênieƒ w przygotowaniu

i wykonaniu inwestycji.
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Je˝eli zaÊ chodzi o przygotowanie, w zwiàzku z dyrektywà Rady w spra-

wie modernizacji gospodarstw rolnych, planów rozwoju gospodarstw

rolnych, to w praktyce okaza∏o si´, ˝e w latach 1973-1976 zosta∏o spo-

rzàdzonych 77.661 planów, w tym w zacofanych regionach rolniczych

przygotowanych zosta∏o oko∏o szeÊciokrotnie (10.709) mniej tych pla-

nów w pozosta∏ych (66.952), mimo ˝e na terenach rolniczych uzna-

nych za upoÊledzone znajdowa∏a si´ prawie jedna trzecia (30,5%) ogó-

∏u gospodarstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolniczà we Wspólnocie.

W konsekwencji realizacja planów rozwoju gospodarstw wp∏yn´∏a

równie˝ na pog∏´bienie si´ dysproporcji w poziomie rozwoju mi´dzy

poszczególnymi regionami.

Wynika stàd, ˝e prowadzona do po∏owy lat 70. w krajach Wspólnoty

polityka strukturalna, w której polu zainteresowania znalaz∏y si´ rów-

nie˝ regiony zacofane, nie przynios∏a oczekiwanych rezultatów. Pomi-

mo realizacji tej polityki wyst´powa∏y bowiem, jak wspomniano,

znaczne rozpi´toÊci w poziomie rozwoju gospodarczego mi´dzy po-

szczególnymi regionami. Niekorzystne rezultaty polityki strukturalnej

sk∏oni∏y w∏adze Wspólnoty do opracowania w drugiej po∏owie lat 70.

koncepcji d∏ugookresowej polityki regionalnej. Poczàtkowo jej podsta-

wowym celem by∏o ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju re-

gionów w krajach Wspólnoty oraz zmniejszenie zacofania najsilniej

upoÊledzonych obszarów, w tym równie˝ wiejskich.

Od po∏owy lat 70. polityka ta by∏a kilkakrotnie modyfikowana. G∏ów-

nà przyczynà tych modyfikacji by∏y niezadowalajàce efekty tej polityki.

Stàd w latach 80., w trakcie modyfikacji tej polityki, uzupe∏niono jej

podstawowy cel o wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, a w la-

tach 90. po∏o˝ono nacisk na podniesienie zdolnoÊci konkurencyjnej re-

gionów zacofanych oraz zmniejszenie bezrobocia. Nale˝y podkreÊliç,

˝e wydatne zwi´kszenie rangi rozwoju regionalnego w procesach inte-

gracji europejskiej nastàpi∏o w krajach UE dopiero w latach 80. Od te-

go momentu polityka regionalna sta∏a si´ w tej organizacji jednym

z g∏ównych narz´dzi przemian strukturalnych.

W Unii Europejskiej ju˝ w po∏owie lat 80. podj´to bowiem badania do-

tyczàce regionalnych aspektów konkurencyjnoÊci. Wynikiem tych prac

sà liczne publikacje poÊwi´cone regionalnym aspektom spójnoÊci

i konkurencyjnoÊci. Z badaƒ tych wynika, ˝e do czynników decydujà-

cych o poziomie konkurencyjnoÊci regionów, w tym tak˝e obszarów
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wiejskich, nale˝à przede wszystkim: dost´pnoÊç wykwalifikowanej si∏y

roboczej, wysoki poziom instytucji edukacyjnych i istniejàcy potencja∏

badawczo-rozwojowy. Obok wymienionych czynników o poziomie

konkurencyjnoÊci regionów zacofanych decyduje tak˝e dobrze rozwi-

ni´ta infrastruktura (komunikacyjna, transportowa, telekomunikacyj-

na itp.) i wysoka jakoÊç Êrodowiska przyrodniczego. Elementy kszta∏-

tujàce poziom konkurencyjnoÊci okreÊla si´ cz´sto mianem Êrodowiska

biznesowego.

Dochody i wydatki z bud˝etu Wspólnoty

Dochody bud˝etowe

Z prowadzeniem polityki regionalnej wià˝à si´ okreÊlone koszty. Koszty

te sà finansowane z dochodów zgromadzonych w bud˝ecie Wspólnoty.

W poczàtkowym okresie funkcjonowania tej organizacji podstawowe

êród∏o dochodów bud˝etu EWG stanowi∏y wk∏ady krajów cz∏onkow-

skich. Kryterium okreÊlajàcym procent wk∏adów krajów cz∏onkow-

skich do bud˝etu EWG by∏ stosunek produktu globalnego poszczegól-

nych paƒstw do produktu globalnego EWG. Z czasem wk∏ady sta∏y si´,

w zwiàzku z wyst´powaniem sprzecznoÊci mi´dzy interesami krajów

cz∏onkowskich a interesami Wspólnoty, czynnikiem ograniczajàcym

kompetencje finansowe Wspólnoty i ÊciÊlejszà integracj´ krajów cz∏on-

kowskich. W zwiàzku z tym od poczàtku powstania EWG dyskutowa-

na by∏a kwestia autonomii finansowej Wspólnoty.

Istotne znaczenie dla okreÊlenia êróde∏ dochodów w∏asnych bud˝etu EWG

mia∏a jednak uchwa∏a Rady Ministrów z kwietnia 1970 r. w sprawie zastà-

pienia wk∏adów paƒstw cz∏onkowskich dochodami w∏asnymi. Ustalono 

w niej nast´pujàce êród∏a dochodów w∏asnych bud˝etu Wspólnoty:

• Wp∏ywy z ce∏ rolnych, premii, op∏at dodatkowych i wyrównawczych

pobieranych z tytu∏u importu p∏odów rolnych oraz wp∏ywy z op∏a-

ty z tytu∏u produkcji cukru. C∏om towarzyszy∏a odpowiednia orga-

nizacja rynku rolnego Wspólnoty, zró˝nicowana w zale˝noÊci od ro-

dzaju p∏odów rolnych. Integralnà cz´Êcià organizacji rynku rolnego

by∏y kontyngenty importowanych p∏odów rolnych. Op∏aty wyrów-

nawcze, obowiàzujàce od 1971 r. do 1995 r., pobierane by∏y
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przy imporcie produktów rolnych z krajów trzecich. Op∏aty te mia-

∏y charakter zmienny, a ich zadaniem by∏o wyrównywanie ró˝nicy

mi´dzy cenami Êwiatowymi a poziomem cen stosowanych w EWG.

Wspólnota pobiera∏a tak˝e, na rzecz bud˝etu, danin´ od cukru.

Op∏acali jà producenci cukru w celu pokrycia kosztów zwiàzanych

ze wspieraniem rynku oraz organizacje przechowujàce cukier, by

zainteresowa∏y si´ jego zbytem.

• Wp∏ywy z ce∏ handlowych pobieranych na podstawie wspólnej taryfy

celnej od towarów importowanych z krajów trzecich. Obowiàzywa-

∏y kontyngenty importu tych towarów. W gestii krajów cz∏onkow-

skich pozosta∏y jedynie c∏a nak∏adane na import w´gla i stali.

• Cz´Êç wp∏ywów z podatku od wartoÊci dodanej – VAT (poczàtkowo

w wysokoÊci 1% podstawy opodatkowania) – por. zestawienie poni˝ej.

Na poczàtku lat 80. okaza∏o si´ jednak, ˝e dochody bud˝etowe z ce∏

i VAT nie wystarcza∏y na pokrycie rosnàcych wydatków bud˝etowych.

W 1988 r. wprowadzone zosta∏o tzw. czwarte êród∏o dochodów bud˝e-

tu, obejmujàce cz´Êç produktu narodowego brutto (PNB) krajów

cz∏onkowskich. WysokoÊç wp∏at krajów cz∏onkowskich w ramach tego

êród∏a jest kalkulowana corocznie wed∏ug procedury uzgodnionej

w 1988 r. przez Rad´ w Brukseli. Zosta∏o ono pomyÊlane jako êród∏o

pomocnicze, zapewniajàce równowa˝enie bud˝etu EWG. Mia∏o zapew-

niç pozyskanie funduszy na pokrycie wydatków nie znajdujàcych po-

krycia w innych êród∏ach dochodów bud˝etu. 

Procentowy udzia∏ ka˝dego z czterech êróde∏ dochodów bud˝etowych

z roku na rok si´ zmienia. Zale˝y bowiem od wielu czynników, w tym

od wielkoÊci obrotów handlowych krajów Wspólnoty, cen Êwiatowych

na produkty rolne i pozosta∏e, stopy wzrostu PNB w poszczególnych

krajach cz∏onkowskich. 

Je˝eli chodzi o c∏a handlowe, to sà one pobierane przez w∏aÊciwe w∏a-

dze poszczególnych paƒstw i przekazywane w ca∏oÊci do bud˝etu Unii,

po czym 10% wp∏ywów narodowych jest zwracanych. Faktycznie wi´c

90% Êrodków uzyskiwanych z tego tytu∏u dochodów zasila bud˝et

Unii. W latach 1988-1999 c∏a odgrywa∏y coraz mniejszà rol´ w tworze-

niu dochodów bud˝etowych Wspólnoty (wykres 1 i 2). Spadek znacze-

nia ce∏ wynika przede wszystkim z ich post´pujàcej redukcji w ramach
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Âwiatowej Organizacji Handlu (poprzednio GATT) oraz w ramach po-

rozumieƒ preferencyjnych o ró˝nym charakterze, zawartych przez

Wspólnot´ z krajami trzecimi. 

Podobnie jak c∏a handlowe, równie˝ op∏aty rolne odgrywajà niewielkà

rol´ w kszta∏towaniu dochodów bud˝etu Unii. Ich udzia∏ w tych do-

chodach, z podobnych powodów jak w przypadku ce∏ handlowych, ma-

leje (wykresy 1 i 2).

Od 1988 r. zmniejszy∏a si´, w porównaniu z rokiem 1999, rola podat-

ku od wartoÊci dodanej w tworzeniu dochodów bud˝etu Wspólnoty.

Wynika to ze zmiany, od 1995 r., mechanizmu ustalania dochodów bu-

d˝etowych z tego podatku. 
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Rodzaje dochodów Rodzaje wydatków
Op∏aty rolne Polityka rolna
C∏a handlowe Operacje strukturalne

w tym: 
Podatek VAT – fundusze strukturalne
Czwarte êród∏o – Fundusz SpójnoÊci
Pozosta∏e Polityka wewn´trzna

Dzia∏ania zewn´trzne
Wydatki administracyjne
Zwroty krajom cz∏onkowskim
Pozosta∏e

Bud˝et ogólny Wspólnoty

èród∏o: Haushaltsvademekum. Europäische Kommission, Luxemburg 2000, s. 105.

èród∏o: Haushaltsvademekum. Europäische Kommission, Luxemburg 2000, s. 42.   

Wykres 1 Struktura dochodów bud˝etu EWG w 1988 r.



Najwa˝niejszym êród∏em dochodów bud˝etu Wspólnoty jest obec-

nie tzw. czwarte êród∏o dochodów w∏asnych, wprowadzone, jak

wspomniano, od 1988 r. Obowiàzujàca w Unii zasada zrównowa˝o-

nego bud˝etu uniemo˝liwia bowiem wyst´powanie deficytu bud˝e-

towego. W zwiàzku z tym – po uzgodnieniu wydatków i oszacowa-

niu wp∏ywów z pierwszych trzech êróde∏ (tj. op∏at nak∏adanych

na produkty rolne, ce∏ i VAT) – je˝eli wyst´puje deficyt, to jest on bi-

lansowany przez zastosowanie odpowiedniej stopy procentowej

PNB. W 1988 r. wp∏aty paƒstw cz∏onkowskich z tego tytu∏u stano-

wi∏y 10,6% dochodów bud˝etowych. èród∏o to mia∏o wi´c charakter

jedynie pomocniczy. W 1999 r. dochody bud˝etowe z czwartego êró-

d∏a wzros∏y do 43,2% (wykresy 1 i 2). Zmiany te zdajà si´ wskazy-

waç na istotny wzrost w najbli˝szych latach znaczenia czwartego

êród∏a w finansowaniu dzia∏alnoÊci Unii. Ma ono zapewniç pozyska-

nie funduszy na realizacj´ wydatków nie znajdujàcych pokrycia w in-

nych êród∏ach dochodów.

Wydatki bud˝etowe

Wydatki z ogólnego bud˝etu Wspólnoty stanowià podstaw´ do okre-

Êlenia dochodów tego bud˝etu. Planuje si´ je w pierwszej kolejnoÊci,

ale nie mogà byç wy˝sze ni˝ okreÊlony na dany rok limit dochodów bu-

d˝etowych. Wydatki te wykazywa∏y dotychczas, z nielicznymi wyjàtka-

mi, tendencj´ wzrostowà. Zmienia∏a si´ równie˝ ich struktura. Mimo

to w dalszym ciàgu najwa˝niejszà rol´ odgrywajà wydatki na cele rol-
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Wykres 2 Struktura dochodów bud˝etu Unii Europejskiej w 1999 roku

èród∏o: Hauhaltsvademekum. Europäische Kommission, Luxemburg 2000, s. 43.



nicze. Wynika to z faktu, ˝e w innych sektorach gospodarki, poza rol-

nictwem, nie uda∏o si´ wprowadziç wspólnej polityki zbli˝onej zakre-

sem do wspólnej polityki rolnej. 

Wydatki na finansowanie wspólnej polityki rolnej dokonywane sà

z Sekcji Gwarancji funduszu FEOGA i przeznaczone sà na: 

• interwencj´ na rynku artyku∏ów rolnych, podlegajàcych wspólnej

organizacji, w celu utrzymania okreÊlonego poziomu cen na rynku

wewn´trznym, 

• subwencje dla eksporterów produktów rolnych, umo˝liwiajàce

op∏acalny eksport na rynki krajów trzecich, 

• pokrycie kosztów zwiàzanych z przechowywaniem zapasów pro-

duktów obj´tych systemem interwencji,

• bezpoÊrednie dop∏aty dla rolników,

• rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej i Êrodki towarzyszàce.

W 2000 r. wydatki Sekcji Gwarancji funduszu FEOGA stanowi∏y 46,4%

ogó∏u wydatków bud˝etowych. Dla porównania mo˝na podaç, ˝e

w 1971 r. wynosi∏y one 79,6%, a w 1988 r. 64,3% ogó∏u wydatków

bud˝etowych.

Drugà pod wzgl´dem znaczenia grup´ wydatków z bud˝etu ogólne-

go stanowià, jak wynika z tabeli, operacje strukturalne. Obejmujà

one g∏ównie wydatki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-

Êci oraz inne przedsi´wzi´cia majàce zwiàzek z operacjami struktu-

ralnymi, w tym m.in. w dziedzinie transportu, energii, ochrony Êro-

dowiska naturalnego, kszta∏cenia zawodowego, kultury. Te ostatnie

wydatki odgrywajà w bud˝ecie niewielkà rol´. W 2000 r. udzia∏

w wydatkach ogó∏em wydatków na operacje strukturalne wynosi∏

35,8% i by∏ ponaddwukrotnie wy˝szy ni˝ w 1988 r. (15,6%) i po-

nadszeÊciokrotnie wy˝szy ni˝ w 1971 r. Problematyka ta b´dzie

przedmiotem rozwa˝aƒ w dalszej cz´Êci opracowania. 

Kolejnà grup´ wydatków z bud˝etu ogólnego stanowià, jak wynika z ta-

beli, Êrodki przeznaczone na finansowanie polityki wewn´trznej.
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Stanowià one oko∏o 4% ogó∏u wydatków z bud˝etu ogólnego. Realiza-

cja tych wydatków ma m.in. na celu wspieranie dzia∏aƒ zmierzajacych

do wzmocnienia bazy naukowej i technologicznej Wspólnoty oraz –

w efekcie popraw´ jej mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci.

W bud˝ecie ogólnym Wspólnoty stopniowo wzrasta udzia∏ wydatków

na finansowanie dzia∏aƒ zewn´trznych (w 1988 r. wynosi∏ on 1,9%,

a w 2000 r. 6,2%). Dzia∏ania te obejmujà ró˝ne formy wspó∏pracy

z krajami trzecimi: pomoc finansowà, technicznà, ˝ywnoÊciowà, wspie-

ranie dzia∏aƒ na rzecz demokracji i obrony praw cz∏owieka, dzia∏ania

na rzecz ochrony Êrodowiska itp.

Udzia∏ nast´pnej grupy wydatków, tj. wydatków administracyjnych,

od wielu lat utrzymuje si´ w bud˝ecie na zbli˝onym poziomie (oko∏o

5%). Wydatki te sà przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania

instytucji Wspólnot, w tym g∏ównie p∏ac.

Pozycja okreÊlona w wydatkach jako zwroty krajom cz∏onkowskim

obejmowa∏a kompensaty przyznawane trzem nowym krajom cz∏on-

kowskim UE (Austrii, Finlandii i Szwecji) na okres 1995-1998. Z kolei

Wielka Brytania na mocy specjalnego porozumienia otrzymuje

od 1989 r., w zwiàzku z redukcjà wp∏at dokonywanych przez ten kraj

do bud˝etu ogólnego z tytu∏u podatku od wartoÊci dodanej (VAT),

zwrot cz´Êci swego wk∏adu wnoszonego do tego bud˝etu.

BezpoÊrednie êród∏a finasowania polityki regionalnej
w Unii Europejskiej

Polityka regionalna jest finansowana, jak wspomniano, z bud˝etu UE.

Wydatki z bud˝etu przeznaczone na prowadzenie tej polityki realizo-

wane sà w ramach czterech funduszy strukturalnych, tj.: 

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – European

Regional Development Fund,

• Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS) – European Social Fund, 

• Sekcji Orientacji funduszu FEOGA – Section Guidance of European

Agricultural Guidance and Guarance, 
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• Finansowego Instrument Wspierania Rybo∏ówstwa (FIAF) – Finan-

cial Instrument for Fisheries Guidance. 

Niezale˝nie od wymienionych funduszy strukturalnych w finansowa-

niu polityki regionalnej uczestniczy równie˝ Fundusz SpójnoÊci, który

nie zalicza si´ jednak do funduszy strukturalnych.

Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Od 1989 r. funkcjonowanie funduszy strukturalnych, jako instrumen-

tu realizacji polityki strukturalnej, okreÊlajà nast´pujàce podstawowe

zasady: 

• Koncentracja Êrodków w rozumieniu finansowym, geograficznym

i celowym. Oznacza ona: 

– integracj´ Êrodków finansowych rozproszonych poprzednio mi´-

dzy oddzielnie dzia∏ajàce Fundusze (tj. Sekcj´ Orientacji fundu-

szu FEOGA, EFRR i EFS),

– sprz´˝enie finansowana bud˝etowego z kredytowaniem, wyzna-

czenie z góry obszarów, które b´dà korzystaç z pomocy Funduszy, 

– wyznaczenie celów, które Fundusze mogà finansowaç.

• KomplementarnoÊç. Nale˝y przez nià rozumieç, ˝e dzia∏ania

i Êrodki Wspólnoty muszà uzupe∏niaç dzia∏ania narodowe, lokalne

i inne, ale tylko tam, gdzie Êrodki w∏asne sà niewystarczajàce.

W praktyce oznacza to, ˝e Êrodki z funduszy strukturalnych prze-

znaczone sà jedynie na dofinansowanie okreÊlonych programów

w poszczególnych krajach cz∏onkowskich realizowanych z funduszy

publicznych lub prywatnych. Dofinansowanie to jest zró˝nicowane

(waha si´ w granicach od 25% do 80%) w zale˝noÊci od przedmio-

tu pomocy i cech charakterystycznych regionu.

• Partnerstwo. Oznacza ono w∏àczenie w proces podejmowania

decyzji i ich realizacj´ odpowiednich szczebli w∏adz wspólnoto-

wych i krajowych, a tak˝e Êrodowisk regionalnych oraz lokal-

nych, najlepiej znajàcych potrzeby i mo˝liwoÊci swego terenu.

155

Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej

Narodowy Bank Polski



Powszechnie uwa˝a si´ bowiem, ˝e przestrzeganie tej zasady

z jednej strony powinno pozwoliç na odbiurokratyzowanie poli-

tyki strukturalnej, z drugiej zaÊ sprzyjaç uaktywnieniu inicjatyw

spo∏ecznoÊci lokalnych, których uczestnictwo stanowi wa˝nà

przes∏ank´ uruchomienia miejscowych zasobów oraz zwi´kszenia

efektywnoÊci realizowanych przedsi´wzi´ç. W tym kontekÊcie

u˝ywa si´ tak˝e okreÊlenia „subsydiarnoÊç” („pomocniczoÊç”

paƒstwa), które przypomina, ˝e za rozwój regionu odpowiadajà

przede wszystkim organy samorzàdu terytorialnego, natomiast

dzia∏ania organów paƒstwowych majà mieç g∏ównie charakter

wspierajàcy. 

• Podejmowanie dzia∏aƒ w ramach kompleksowych wieloletnich

programów dostosowaƒ strukturalnych o mo˝liwie szerokim za-

kresie przedmiotowym i regionalnym. Programy wieloletnie powin-

ny byç przygotowywane na szczeblu rzàdowym, w Êcis∏ym wspó∏-

dzia∏aniu z regionem i zatwierdzane przez Komisj´. Komisja mo˝e

tak˝e tworzyç w∏asne programy wspierania wybranych poczynaƒ

celowych, wykorzystujàc specyficzne narz´dzie, tzw. inicjatywy

wspólnotowe oraz projekty pilota˝owe.

• Wzmocnienie sytemu kontroli i monitoringu, zarówno na eta-

pie tworzenia i akceptacji poszczególnych programów struktural-

nych, jak i w toku ich realizacji. Wa˝nym narz´dziem realizacji tej

zasady jest nowy system ustalania w negocjacjach mi´dzy Wspól-

notà a ka˝dym paƒstwem cz∏onkowskim tzw. ramowych progra-

mów wsparcia wspólnotowego – RPWW (Community Support

Frameworks – CSF). Uzgodnienie ich pozwala bowiem z jednej

strony na okreÊlenie podstawowych zestawów d∏ugookresowych

programów strukturalnych poszczególnych krajów (tzw. Progra-

mów narodowych), z drugiej zaÊ strony zapewnia ich zgodnoÊç

z priorytetami i kryteriami Wspólnoty. Od 1994 r. istnieje mo˝li-

woÊç przedstawienia Komisji – zamiast zestawu planów operacyj-

nych wchodzàcych w sk∏ad RPWW – tzw. jednolitego dokumen-

tu programujàcego – JDP (Single Programming Document –

SDP). Jego wykorzystanie pozwala na jednoczesne zatwierdzanie

planu finansowania poszczególnych celów priorytetowych i spe-

cjalnych Êrodków stosowanych przez Komisj´. Dzi´ki temu istot-

nie upraszcza proces negocjacyjny Komisji z krajami ubiegajàcymi

si´ o pomoc.

156

Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej

Narodowy Bank Polski



Przepisy dotyczàce funkcjonowania funduszy
strukturalnych

Podstawowà rol´ w finansowaniu polityki regionalnej odgrywa utwo-

rzony w 1975 r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(EFRR). W latach 1994-1999 na ten fundusz przeznaczono bowiem

51,6% Êrodków wykorzystanych z bud˝etu na zasilanie funduszy struk-

turalnych. Ârodki z tego funduszu wykorzystywane sà na dofinansowa-

nie inwestycji realizowanych w krajach cz∏onkowskich, które uprzed-

nio uzyska∏y pomoc finansowà w tych krajach ze Êrodków publicznych

lub prywatnych. Poczàtkowo z funduszu tego wspierano trzy rodzaje

inwestycji:

• podejmowane w zak∏adach rzemieÊlniczych oraz przedsi´bior-

stwach przemys∏owych i us∏ugowych, które zachowywa∏y lub two-

rzy∏y 10 miejsc pracy i mia∏y przygotowany program zapewniajàcy

ich rozwój,

• w dziedzinie infrastruktury, majàce bezpoÊredni zwiàzek z inwe-

stycjami realizowanymi w zak∏adach rzemieÊlniczych oraz przed-

si´biorstwach przemys∏owych lub us∏ugowych,

• realizowane na terenach górskich i polegajàce na budowie dróg,

urzàdzeƒ elektryfikacyjnych, kanalizacji itp.

Pod koniec lat 90. zreformowana zosta∏a wspólna polityka rolna UE,

w tym równie˝ polityka regionalna. W zwiàzku z tym ustalono, ˝e

od 2000 r. EFRR uczestniczy w dofinansowaniu:

• inwestycji produkcyjnych, majàcych na celu tworzenie i ochron´

sta∏ych miejsc pracy,

• inwestycji w dziedzinie infrastruktury (tworzenie lub rozbudowa

transeuropejskiej sieci transportowej, telekomunikacyjnej i energe-

tycznej),

• rozbudowy potencja∏u wewn´trznego regionów poprzez: rozwój

us∏ug dla przedsi´biorstw (ze szczególnym uwzgl´dnieniem ma-

∏ych i Êrednich przedsi´biorstw), w tym g∏ównie w dziedzinie za-

rzàdzania, analiz i badaƒ rynkowych, finansowanie transferu tech-
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nologii, w tym wdro˝eƒ i innowacji, popraw´ dost´pu przedsi´-

biorstw do Êrodków finansowych i kredytów, bezpoÊrednià pomoc

w inwestowaniu, udzialanie pomocy jednostkom Êwiadczàcym

us∏ugi dla lokalnej spo∏ecznoÊci itp.

W regionach zacofanych obj´tych celem 1 z funduszu tego mogà byç do-

finansowane równie˝ inwestycje w sferze edukacji i ochrony zdrowia. 

W latach 1994-1999 g∏ównymi beneficjentami tego funduszu by∏y:

Hiszpania, W∏ochy i Grecja. Kraje te wykorzysta∏y niemal 50% Êrod-

ków pochodzàcych z EFRR. 

Pod wzgl´dem wielkoÊci Êrodków przeznaczonych na finansowanie po-

lityki regionalnej drugie miejsce zajmuje, utworzony w 1960 r., Euro-

pejski Fundusz Socjalny (EFS). Nale˝y bowiem podkreÊliç, ˝e

od chwili powstania Wspólnoty w jej dzia∏aniach wa˝nà rol´ odgrywa

polityka socjalna. W momencie powo∏ania do ˝ycia fundusz mia∏ za za-

danie tworzenie warunków zatrudnienia oraz zawodowego i terytorial-

nego przemieszczania si∏y roboczej. W zwiàzku z tym wykorzystanie

Êrodków z tego funduszu mia∏o na celu: likwidacj´ d∏ugotrwa∏ego

i strukturalnego bezrobocia, kszta∏cenie wykwalifikowanych pracowni-

ków oraz w∏àczenie do pracy osób niepe∏nosprawnych, starszych wie-

kiem, kobiet i m∏odzie˝y. 

Rozporzàdzenie Rady i Parlamentu w sprawie EFS (1784/99/WE) uj-

muje priorytety EFS na lata 2000-2006 w ramy tzw. pi´ciu obszarów

wsparcia. OkreÊlajà one szczegó∏owe cele tego funduszu oraz zakres

dzia∏aƒ b´dàcych przedmiotem wsparcia ze strony EFS. W latach 2000-

2006 z funduszu tego mogà byç wspierane:

• aktywne formy walki z bezrobociem,

• przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu,

• rozwój powszechnego kszta∏cenia ustawicznego,

• doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencja∏u adapcyjnego)

oraz rozwój przedsi´biorczoÊci,

• aktywizacja zawodowa kobiet. 
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W latach 1994-1999 g∏ównymi beneficjentami tego funduszu by∏y:

Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. W przypadku Niemiec Êrodki

z tego funduszu wykorzystano g∏ównie na wspieranie nowych landów.

W sumie w latach 1994-1999 wymienione trzy kraje wykorzysta∏y 49%

Êrodków z tego funduszu. 

Kolejnym funduszem strukturalnym, uczestniczàcym w dofinanso-

waniu dzia∏aƒ prowadzonych w krajach cz∏onkowskich UE w ramach

polityki regionalnej, jest utworzony w 1962 r. fundusz FEOGA. Sk∏a-

da si´ on z dwóch wydzielonych sekcji: Sekcji Gwarancji i Sekcji

Orientacji.

Do koƒca lat 90. wydatki Sekcji Gwarancji przeznaczone by∏y, jak wspo-

mniano, na finansowanie dzia∏aƒ interwencyjnych zwiàzanych z regula-

cjà rynków rolnych w celu stabilizacji cen na rynku wewn´trznym. Z ko-

lei Êrodki znajdujàce si´ w dyspozycji Sekcji Orientacji wykorzystywano

na finansowanie zmian strukturalnych w rolnictwie krajów Wspólnoty,

tj. na wspieranie rozwoju oraz dostosowania strukturalnego zacofanych

regionów, a tak˝e wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Wed∏ug ostatnich ustaleƒ, we wspó∏finansowaniu przez Wspólnot´

pomocy typu strukturalnego od 2000 r. biorà udzia∏ obie sekcje fundu-

szu FEOGA, choç jak wspomniano w momencie tworzenia tego fundu-

szu przyj´to, ˝e b´dzie to specyficznym przedmiotem dzia∏alnoÊci Sek-

cji Orientacji. Nale˝y podkreÊliç, ˝e przyj´cie takiego rozwiàzania w toku

tworzenia zmodyfikowanej koncepcji funduszy strukturalnych, wpro-

wadzanej w ramach Agendy 2000, zak∏óca czystoÊç modelu funduszy,

wià˝àc poÊrednio ich dzia∏alnoÊç nie tylko z instrumentami typu struk-

turalnego, ale tak˝e z instrumentami rynkowymi. Ustalono bowiem, ˝e

w regionach zaliczonych do celu 1. podstawowym êród∏em finansowa-

nia jest Sekcja Orientacji. Sekcja ta mo˝e równie˝ uczestniczyç w finan-

sowaniu niektórych inicjatyw wspólnotowych dotyczàcych obszarów

wiejskich, w tym przede wszystkim programu Leader. 

Oznacza to, ˝e w latach 2000-2006 rola Sekcji Orientacji w realizacji

polityki strukturalnej zosta∏a pomniejszona na rzecz Sekcji Gwarancji. 

W latach 1994-1999 najwi´cej Êrodków z Sekcji Orientacji funduszu

FEOGA wykorzysta∏y: Niemcy (19,1% ogólnej kwoty), Hiszpania

(18,0%) i W∏ochy (16,3% ogólnej kwoty).
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W 1993 r. utworzono nowy fundusz strukturalny – Finansowy Instru-

ment Wspierania Rybo∏ówstwa (FIAF). Celem utworzenia tego fundu-

szu by∏o m.in.: 

• osiàgni´cie trwa∏ej równowagi pomi´dzy zasobami rybnymi i ich

eksploatacjà,

• zapewnienie o˝ywienia gospodarczego obszarów uzale˝nionych

od rybo∏ówstwa i kultur wodnych,

• poprawa zaopatrzenia rynku oraz wzrost jakoÊci produktów rybo-

∏ówstwa i kultur wodnych, 

• wzmocnienie konkurencyjnoÊci tego sektora.

Ârodki z tego funduszu mogà byç wykorzystane m.in. na: odnow´ flo-

ty oraz modernizacj´ jednostek po∏owowych, wyposa˝enie portów ry-

backich, tworzenie wspólnych przedsi´biorstw, ochron´ zasobów ryb-

nych na wodach przybrze˝nych, przetwórstwo i marketing produktów

rybo∏ówstwa i kultur wodnych, promowanie nowych rynków zbytu,

dzia∏ania innowacyjne i pomoc technicznà.

W latach 1994-1999 najwi´cej Êrodków z tego funduszu wykorzysta∏y:

Hiszpania (41,3% ogólnej kwoty) i W∏ochy (13,5% ogólnej kwoty). 

Niezale˝nie od wymienionych funduszy strukturalnych w dofinanso-

waniu rozwoju regionalnego w krajach cz∏onkowskich UE uczestniczy

równie˝, utworzony w 1993 r., Fundusz SpójnoÊci. Nie zalicza si´ go

do funduszy strukturalnych, poniewa˝ funkcjonuje on wed∏ug odmien-

nych, ni˝ te fundusze, zasad. Wspomaga on funkcjonowanie istniejà-

cych funduszy strukturalnych, dzia∏alnoÊç Europejskiego Banku Inwe-

stycyjnego (EBI) oraz innych instrumentów finansowych, stosowanych

w dziedzinie ochrony Êrodowiska i infrastruktury transportowej.

Zasadniczym celem utworzenia tego funduszu by∏o wzmocnienie spój-

noÊci Wspólnoty, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i spo∏ecz-

nym. Jego powo∏anie stanowi∏o wyraz solidarnoÊci krajów cz∏onkow-

skich Wspólnoty w dà˝eniach do stabilnego rozwoju gospodarczego,

przy jednoczesnym niwelowaniu ró˝nic w poziomie rozwoju mi´dzy

poszczególnymi regionami tego ugrupowania.
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Zadaniem tego funduszu jest wspó∏finansowanie projektów z za-

kresu ochrony Êrodowiska i inwestycji, s∏u˝àcych budowie transeu-

ropejskich sieci komunikacyjnych. Jest on przeznaczony dla naj-

biedniejszych krajów cz∏onkowskich UE, czyli takich, w których

PKB, mierzony parytetem si∏y nabywczej per capita, wynosi mniej

ni˝ 90% Êredniej dla tego ugrupowania. Kryteria te spe∏nia∏y

od 1993 do 1999 r. cztery kraje, tj. Grecja, Hiszpania, Irlandia i Por-

tugalia. W∏aÊnie one mog∏y liczyç na wsparcie finansowe z tego

funduszu. Przy podziale Êrodków z tego funduszu mi´dzy wymie-

nione kraje cz∏onkowskie bierze si´ pod uwag´ takie zobiektywizo-

wane wskaêniki, jak: liczba ludnoÊci, wielkoÊç powierzchni kraju

i PKB na 1 mieszkaƒca.

Po uwzgl´dnieniu tych kryteriów podzia∏ Êrodków mi´dzy kraje

uprawnione do korzystania z Funduszu SpójnoÊci przedstawia si´

nast´pujàco:

1993-1999 2000-2006

Hiszpania 52-58% ca∏kowitej sumy 61-63,5% ca∏kowitej sumy

Grecja 16-20% ca∏kowitej sumy 16-18% ca∏kowitej sumy

Portugalia 16-20% ca∏kowitej sumy 16-18% ca∏kowitej sumy

Irlandia 7-10% ca∏kowitej sumy 2-6% ca∏kowitej sumy [4]

Z dost´pnych danych statystycznych wynika, ˝e w latach 1994-1999

najwi´cj Êrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci

otrzyma∏y: Hiszpania, W∏ochy, Niemcy i Portugalia.

Priorytetowe cele polityki regionalnej w latach
2000-2006

W latach 2000-2006 Êrodki z wymienionych funduszy struktural-

nych zostanà wykorzystane na realizacj´ trzech priorytetowych ce-

lów polityki strukturalnej, w tym dwóch regionalnych (cel 1. i 2.)

i jednego horyzontalnego (tj. obejmujàcego ca∏y obszar Unii).
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Cel 1. Pomoc dla regionów zacofanych

W nowym uj´ciu celów w dalszym ciàgu najwi´kszà rol´ odgrywa,

podobnie jak w latach ubieg∏ych, cel 1. Na jego realizacj´ przeznaczy

si´ bowiem w latach 2000-2006 oko∏o 136,0 mld euro (tj. oko∏o

69,7% ogólnej kwoty funduszy strukturalnych). W ramach tego celu

wspierany b´dzie rozwój regionów opóênionych, w tym szczególnie

obszarów o niskich dochodach, du˝ym bezrobociu, niskim poziomie

infrastruktury oraz najbardziej oddalonych od centrum gospodarczego

(tj. takich jak: francuskie Departamenty Zamorskie, Wyspy Kanaryj-

skie, Madera i Azory). Do tego celu zosta∏y w∏àczone równie˝ regio-

ny obj´te w latach 1994-1999 wsparciem w ramach celu 6., tj. obsza-

ry s∏abo zaludnione (poni˝ej 8 osób na 1 km
2
) i le˝àce powy˝ej 62.

równole˝nika. Zgodnie z tymi kryteriami, pomocà obj´to w tych la-

tach w Finlandii 5% ludnoÊci i 49% terytorium, a w Szwecji 16,6%

ludnoÊci i 60% terytorium.

G∏ównym kryterium zaliczania danego obszaru (na poziomie

NUTS II – Nomenclature of Territorial Statistical Units) do grupy ko-

rzystajàcych z pomocy w ramach celu 1. pozostaje, podobnie jak w la-

tach poprzednich, poziom PKB na 1 mieszkaƒca ni˝szy od 75% Êred-

niej dla Unii (liczony wed∏ug parytetu si∏y nabywczej). Ustalono, ˝e re-

giony, w których w trakcie realizacji polityki strukturalnej PKB na 1

mieszkaƒca przekroczy próg 75% PKB Êredniej dla Unii zostanà wy∏à-

czone z grupy regionów otrzymujàcych wsparcie w ramach tego celu.

Nie b´dzie to jednak dotyczy∏o obszarów, które dotychczas korzysta∏y

z pomocy w ramach celu 6. 

Obszarom tracàcym prawo dost´pu do pomocy strukturalnej przy-

s∏uguje tzw. wsparcie przejÊciowe. Jest to nowe, specyficzne roz-

wiàzanie niestosowane w poprzednich latach. Podzia∏u Êrodków

przys∏ugujàcych na to wsparcie mi´dzy kraje cz∏onkowskie dokonu-

je Komisja Europejska. Przy podziale tych Êrodków Komisja wpraw-

dzie bierze pod uwag´ ich szczególne potrzeby, ale jednoczeÊnie 

zachowuje proporcje finansowania wynikajàce z regionalnych pro-

gramów rozwojowych. Przyj´to jednak, ˝e pomoc przejÊciowa

udzielana obszarom, które przesta∏y spe∏niaç kryteria zaliczania ich

do regionów obj´tych celem 1., b´dzie corocznie zmniejszana. Dzi´-

ki tym Êrodkom uniknie si´ nag∏ego spadku pomocy uzyskiwanej

przez te regiony w latach poprzednich, co – jak si´ powszechnie
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uwa˝a – powinno si´ przyczyniç do utrwalenia rezultatów pomocy

Êwiadczonej tym regionom w okresie wczeÊniejszym.

JednoczeÊnie dokonano przeglàdu regionów obj´tych w latach 1994-

1999 wsparciem z funduszy strukturalnych w ramach celu 1. i sporzà-

dzono nowà list´ regionów zacofanych. Wynika z niej, ˝e w latach

2000-2006, w porównaniu z okresem 1994-1999, maleje liczba regio-

nów korzystajàcych z pomocy Unii. W konsekwencji w latach 2000-

2006 regiony korzystajàce z tej pomocy b´dzie zamieszkiwa∏o 22,2%

ludnoÊci Unii, podczas gdy w latach 1994-1999 zamieszkiwa∏o je

26,6% ludnoÊci Unii.

Ponadto ustalono, ˝e ze Êrodków przyznanych na realizacj´ celu 1. b´-

dà finansowane w latach 2000-2006 równie˝ programy specjalne. Sà

to: program PEACE, którego realizacja ma sprzyjaç procesom pokojo-

wym w Irlandii P∏n. i zapewniç pomoc dla przygranicznych regionów

w Irlandii, oraz program specjalny dla s∏abo zaludnionych obszarów

przybrze˝nych Szwecji.

Rozwój regionów obj´tych wsparciem w ramach celu 1. b´dzie w la-

tach 2000-2006 dofinansowany z nast´pujàcych êróde∏: Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Socjalnego,

Sekcji Orientacji funduszu FEOGA oraz Finansowego Instrumentu

Wspierania Rybo∏ówstwa. Przyj´to, ˝e dofinansowanie inwestycji

z tych funduszy b´dzie wynosi∏o do 75% kosztów realizowanych pro-

gramów i nie mniej ni˝ 50% pomocy publicznej. Pu∏ap ten mo˝e byç

podwy˝szony do 80% w krajach obj´tych wsparciem z Funduszu Spój-

noÊci i do 85% w regionach peryferyjnych. W przypadku zaÊ inwesty-

cji, które przynoszà dochody i sà realizowane w przedsi´biorstwach,

wspó∏finansowanie b´dzie wynosi∏o 35%, a inwestycji infrastruktural-

nych: 40% ogólnych kosztów.

W latach 2000-2006, podobnie jak w latach poprzednich, najwi´cej

Êrodków z funduszy strukturalnych przeznaczy si´ w ramach celu 1.

na rozwój zacofanych regionów Hiszpanii (29,6% ogólnej kwoty fun-

duszy strukturalnych), W∏och (17,2%), Grecji (16,4%), wschodnich

landów Niemiec (15,0 %) oraz Portugalii (12,6%).

Ârodki z funduszy strukturalnych zostanà wykorzystane w regionach

opóênionych g∏ównie na: rozwój infrastruktury, popraw´ jakoÊci zasobów
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ludzkich oraz rozwój Êrodowiska produkcyjnego. W sumie dzia∏ania te

powinny przyczyniç si´ do poprawy konkurencyjnoÊci tych obszarów.

Je˝eli chodzi o tzw. wsparcie przejÊciowe dla obszarów tracàcych pra-

wo dost´pu do pomocy strukturalnej w ramach celu 1., to przyj´to, ˝e

z ogólnej kwoty funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizacj´

tego celu w latach 2000-2006 na to wsparcie b´dzie wykorzystanych

8,411 mld euro (tj. 4,3%). W ramach tej pomocy najwi´cej Êrodków

zostanie skierowanych do wy∏àczonych obszarów znajdujàcych na tery-

torium Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Cel 2. Pomoc dla regionów wymagajàcych spo∏ecznej i go-
spodarczej przebudowy

W nowym uj´ciu cel 2. dotyczy wszystkich regionów wymagajàcych

spo∏ecznej i gospodarczej przebudowy, które nie zosta∏y obj´te celem

1. Do tego celu zosta∏y równie˝ w∏àczone obszary wiejskie wspierane

w latach 1994-1999 w ramach celu 5b. W sumie pomocà w ramach tego

celu obj´te zostanà w latach 2000-2006 regiony o upadajàcym przemy-

Êle, obszary wiejskie prze˝ywajàce kryzys, trudne strefy zurbanizowa-

ne oraz obszary zale˝ne od rozwoju rybo∏ówstwa. 

Przy zaliczeniu danego obszaru do wsparcia w ramach celu 2. bierze si´

pod uwag´ okreÊlone kryteria. Sà to w przypadku:

• regionów o upadajàcym przemyÊle: wy˝sza od Êredniej dla Wspól-

noty stopa bezrobocia, udzia∏ zatrudnionych w przemyÊle powy˝ej

Êredniej dla Wspólnoty i spadek zatrudnienia w przemyÊle,

• obszarów wiejskich: niska g´stoÊç zaludniania, wysoki udzia∏ 

zatrudnionych w rolnictwie, któremu towarzyszy wysoka stopa

bezrobocia w tym sektorze gospodarki, post´pujàcy proces wylud-

niania si´ tych obszarów,

• obszarów miejskich: wy˝sza od Êredniej dla Wspólnoty stopa d∏u-

gookresowego bezrobocia, wyst´powanie znacznych obszarów

ubóstwa, w∏àcznie z niedostatecznymi warunkami mieszkaniowy-

mi, wysoka stopa przest´pczoÊci, niski poziom edukacji, problemy

Êrodowiskowe,
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• obszarów zale˝nych od rozwoju rybo∏ówstwa: wysoki udzia∏ 

zatrudnionych w sektorze rybo∏ówstwa ∏àczàcy si´ ze spadkiem 

zatrudnienia w tym sektorze.

Celem polityki strukturalnej w tych regionach b´dzie ich restruktury-

zacja, która pozwoli∏aby stworzyç miejsca pracy w nowych sektorach

gospodarki.

List´ obszarów obj´tych celem 2 zestawia (na poziomie NUTS III) Ko-

misja Europejska na podstawie propozycji krajów cz∏onkowskich i we

wspó∏pracy z nimi. Sporzàdzajàc list´, obie strony muszà jednak kiero-

waç si´ wytycznà w∏aÊciwej koncentracji pomocy na najbardziej po-

szkodowanych terenach.

W finansowaniu projektów inwestycyjnych w ramach celu 2. uczestni-

czà: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski

Fundusz Socjalny (EFS). Wydatki na realizacj´ programów moderniza-

cji i dyweryfikacji obszarów wiejskich b´dà ponoszone ze Êrodków Sek-

cji Gwarancji funduszu FEOGA, a nie ze Êrodków Sekcji Orientacji fun-

duszu FEOGA, jak to si´ dzieje w przypadku celu 1. 

Pu∏ap wspó∏finansowania inwestycji b´dzie wynosi∏ do 50% kosztów

i co najmniej 25% wydatków ze êróde∏ publicznych. W przypadku in-

westycji realizowanych przez przedsi´biorstwa, które majà generowaç

dochody, dofinansowanie mo˝e, w regionach obj´tych wsparciem w ra-

mach celu 2., wynosiç 15% ich ogólnych kosztów, dla inwestycji infra-

strukturalnych zaÊ 25% ich ogólnych kosztów. Limity te mogà byç

zwi´kszone o 10% w przypadku inwestycji realizowanych przez ma∏e

i Êrednie przedsi´biorstwa oraz w krajach korzystajàcych, przy realiza-

cji inwestycji infrastrukturalnych, z Funduszu SpójnoÊci.

W latach 2000-2006 wsparciem w ramach tego celu zostanie obj´tych

18% ludnoÊci Unii, z tego 5% ludnoÊci zamieszkujàcej obszary wiej-

skie, 10% ludnoÊci mieszkajàcej w regionach o upadajàcym przemyÊle,

2% ludnoÊci zamieszkujàcej trudne strefy zurbanizowane i 1% ludno-

Êci mieszkajàcej na obszarach, których rozwój zale˝y od znajdujàcego

si´ w kryzysie rybo∏ówstwa. Dla porównania warto – jak sàdz´ – podaç,

˝e w latach 1994-1999 wsparciem w ramach celu 2. obj´to 16,8% lud-

noÊci, a celu 5b: 8,2% ludnoÊci UE. Oznacza to, ˝e w latach 2000-2006

liczba ludnoÊci obj´ta wsparciem w ramach nowego celu 2. znacznie
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zmaleje. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w latach 2000-2006 ma obowiàzywaç

zasada równego stopnia intensywnoÊci pomocy przypadajàcej na g∏ow´

mieszkaƒca na wszystkich obszarach, zaliczonych do celu 2., niezale˝-

nie od kraju ich po∏o˝enia. ¸àczna suma pomocy przypadajàcej na dany

kraj w ramach tego priorytetu zale˝eç b´dzie bezpoÊrednio od jego

udzia∏u w ogólnej liczbie ludnoÊci spe∏niajàcej kryteria celu 2. na ca∏ym

obszarze Wspólnoty. 

Na realizacj´ celu 2. zostanie przeznaczone 22,5 mld euro z funduszy

strukturalnych (tj. 11,5% ogólnej kwoty funduszy strukturalnych).

Z kwoty tej 1,4% Êrodków zostanie wykorzystanych w latach 2000-

2006 na pomoc dla regionów, które utracà nabyte w latach 1994-1999

prawa do korzystania z pomocy strukturalnej. W latach 2000-2006 naj-

wi´ksze wsparcie z tych funduszy otrzymajà: Francja, Wielka Brytania,

Niemcy, Hiszpania i W∏ochy. 

Ârodki z funduszy strukturalnych b´dà w ramach tego celu wykorzysty-

wane w krajach cz∏onkowskich Unii przede wszystkim na kszta∏cenie

i szkolenie si∏y roboczej, wspieranie rozwoju ma∏ych i Êrednich przed-

si´biorstw oraz rozwój wszelkich dzia∏aƒ o charakterze innowacyjnym.

Ustalono, ˝e w latach 2000-2006 ∏àczna wartoÊç pomocy uzyskanej

przez kraj cz∏onkowski nie mo˝e przekroczyç 4% jego PKB. W przy-

padku jej sprawnego wykorzystania, po trzech latach realizacji progra-

mów strukturalnych, paƒstwo mo˝e jednak uzyskaç premi´ ze specjal-

nej rezerwy (performance reserve) w wysokoÊci 4% Êrodków finanso-

wych przewidzianych dla niego w bud˝ecie Wspólnoty. Poczàwszy od 1

stycznia 2000 r. okres, którego majà dotyczyç programy, ustalono

na siedem lat. System przygotowania przedk∏adanych Komisji progra-

mów b´dzie nieco inny dla ka˝dego z priorytetów. 

Dla celu 1. podstawowà formà pozostaje Program operacyjny, czyli

przygotowany przez paƒstwo cz∏onkowskie dokument zawierajàcy

zwarty zespó∏ wieloletnich priorytetów, które dofinansowuje si´ z jed-

nego lub wi´cej funduszy, i innych finansowych instrumentów (w tym

z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i banków prywat-

nych). Program narodowy – po zatwierdzeniu przez Komisj´ Europej-

skà jako zgodny z Ramowymi Strukturami Wspólnotowego Wsparcia

– mo˝e byç wprowadzony w ˝ycie za poÊrednictwem jednego progra-

mu operacyjnego lub wi´kszej liczby takich programów. 
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Z kolei dla celów 2. i 3. g∏ównà formà prezentacji planów jest Jednoli-

ty Dokument Programujàcy, obejmujàcy ca∏oÊç projektów pomocy

s∏u˝àcych rekonwersji regionu i rozwojowi zasobów ludzkich kraju.

Dokument ten powinien byç zatwierdzony przez Komisj´ nie póêniej

ni˝ w ciàgu pi´ciu miesi´cy od z∏o˝enia przez kraj cz∏onkowski prawi-

d∏owo przygotowanego programu dzia∏aƒ strukturalnych. Decyzja Ko-

misji w tej sprawie publikowana jest w Dzienniku Urz´dowym Wspól-

not Europejskich.

Finansowanie przez Wspólnot´ dzia∏aƒ zwiàzanych z pomocà struktu-

ralnà mo˝e przybieraç ró˝norodne formy. Podstawowà formà jest prze-

lew Êrodków, w miar´ realizacji zaakceptowanych programów opera-

cyjnych, na rzecz tzw. finalnego u˝ytkownika (final beneficiary), czyli

instytucji lub firmy, którym zlecono wykonanie danego zespo∏u dzia-

∏aƒ. Odbywa si´ to pod kontrolà wyznaczonego przez paƒstwo (ogól-

nokrajowego, regionalnego lub lokalnego) organu zarzàdzajàcego 

(managing authority), który mo˝e równie˝ pe∏niç funkcj´ finalnego

u˝ytkownika. Przelewy finansowe realizowane sà za poÊrednictwem

wyznaczonego przez paƒstwo organu wyp∏acajàcego (paying authori-

ty), zwanego agencjà p∏atniczà. Agencja ta z jednej strony przyjmuje

wnioski p∏atnicze od wykonawców, z drugiej zaÊ strony Êrodki pieni´˝-

ne nap∏ywajàce z bud˝etu Wspólnoty. W Polsce funkcje te spe∏nia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

Innà formà jest finansowanie tzw. wielkich projektów (major projects).

Stosuje si´ jà w przypadku realizacji przez okreÊlonà jednostk´ organiza-

cyjnà przedsi´wzi´ç obejmujàcych zbiór prac ekonomicznie nierozdzielnych

i s∏u˝àcych osiàgni´ciu jasno okreÊlonego celu, których wartoÊç przekracza

50 mln euro. Projekty te wymagajà jednak odr´bnego, szczegó∏owego uza-

sadnienia i muszà byç zatwierdzone przez Komisj´ Europejskà.

Kolejnà formà sà tzw. globalne granty. Przy wykorzystaniu tej formy

zarzàdzanie wykonaniem okreÊlonego programu pomocy zostaje po-

wierzone jednemu poÊrednikowi, którym mo˝e byç np. lokalny organ

w∏adzy lub organizacja pozarzàdowa. Forma ta stosowana jest zwykle

do realizacji lokalnych inicjatyw – wówczas konieczna jest zgoda odpo-

wiednich instytucji narodowych i uzgodnienie z Komisjà Europejskà.

Przep∏ywy Êrodków finansowych z funduszy strukturalnych na ra-

chunek organu wyp∏acajàcego mogà byç dokonywane w trzech posta-
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ciach: przelewów zaliczkowych (7% wartoÊci operacji), okresowej

cz´Êciowej refundacji kosztów (nie póêniej ni˝ dwa miesiàce

po otrzymaniu rachunku) oraz wyrównania koƒcowego (do 5% war-

toÊci operacji). P∏atnoÊci z funduszy strukturalnych nie podlegajà

w kraju cz∏onkowskim opodatkowaniu ani ˝adnym innym obcià˝eniom

pomniejszajàcym ich realnà wielkoÊç.

Realizacja wspó∏finansowanych przez Wspólnot´ programów struktu-

ralnych nadzorowana jest przez Komitet Monitorujàcy. Komitet oce-

nia efektywnoÊç i jakoÊç wykorzystania pomocy na podstawie z góry

okreÊlonych, zgodnie z wytycznymi Komisji, obiektywnych wskaêni-

ków (rzeczowych i finansowych). Ocena efektywnoÊci mo˝e byç doko-

nana w trzech uj´ciach czasowych: ex ante, w po∏owie okresu realiza-

cji (mid-term) i ex post. Ocena ex ante stwarza podstawy do przygo-

towania planu rozwoju i umieszczenia go w programie operacyjnym.

Ocen´ t´ przeprowadza kraj cz∏onkowski. W po∏owie okresu realizacji

oceniane sà pierwsze rezultaty podj´tych dzia∏aƒ oraz prawid∏owoÊç

wydatkowania Êrodków finansowych. Za ocen´ poÊrednià odpowiada

kierownictwo realizujàce dany program we wspó∏pracy z Komisjà 

Europejskà. Ex post dokonuje si´ pe∏nej oceny osiàgni´tych efektów

pomocy, w szczególnoÊci z punktu widzenia jej wp∏ywu na realizacj´

polityki ekonomicznej i spo∏ecznej spójnoÊci. Za t´ ocen´ odpowiada

Komisja we wspó∏pracy z paƒstwem cz∏onkowskim i organem zarzà-

dzajàcym. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci Komisja mo˝e za˝à-

daç wyjaÊnieƒ i ograniczyç lub zawiesiç cz´Êç lub ca∏à pomoc Wspólnoty

przewidzianà w danym programie. JednoczeÊnie Komisja zobowiàza-

na jest do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i odpowied-

nim Komitetom co trzy lata zbiorczego raportu z wykonania programu

polityki strukturalnej. W realizacji zarzàdzania Êrodkami pomocowymi

wspomagajà Komisj´ cztery Komitety: Rozwoju i Rekonwersji Regio-

nów, Zwalczania Bezrobocia, Struktur Rolnych i Rozwoju Wsi oraz

Struktur Rybo∏ówstwa i Upraw Wodnych (akwakultury).
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