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Wprowadzenie
Proces integracji europejskiej trwa nieprzerwanie od ponad pół wieku. Ma on
charakter ewolucyjny, a jednak zmiany, które zainicjował, wydają się
– z politologicznego punktu widzenia – rewolucyjne. Naukowcy i badacze zajmujący się studiami europejskimi wciąż analizują, w jaki sposób zmieniła się
rola państw, jakie nowe podmioty sceny politycznej wyłoniły się na przestrzeni
tego okresu, w jaki sposób funkcjonuje w takich warunkach system polityczny
państwa oraz czy można mówić już o systemie politycznym Unii Europejskiej.
Jednym z takich problemów, wymagających prowadzenia multidyscyplinarnych badań naukowych, jest kwestia emancypacji wspólnot terytorialnych. Można postawić tezę, iż wyłaniają się one współcześnie jako ważne
podmioty uczestniczące w polityce europejskiej. Proces integracji stał się dla
nich pretekstem do podejmowania innowacyjnych działań, na skutek których
stały się one ważnymi partnerami państw członkowskich i współtworzą Unię
Europejską w jej obecnym kształcie.
Na potrzeby niniejszego artykułu inteligentne podejście do procesu integracji europejskiej należałoby zdefiniować przede wszystkim jako:
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 efektywne wykorzystanie przez regiony możliwości, jakie dawało prawo wspólnotowe, dla wzmocnienia ich pozycji politycznej;
 sprawne zagospodarowanie poparcia, jakie czynnikowi regionalnemu
oferowały najważniejsze instytucje wspólnotowe (zwłaszcza Komisja
Europejska oraz Parlament Europejski);
 wchodzenie w obszary polityki zarezerwowane wcześniej dla kompetencji państwa w szczególności tzw. quasi-dyplomacja regionalna
(np. w postaci biur reprezentacji regionów powoływanych w Brukseli);
 tworzenie sieci współpracy w celu rozwiązywania problemów ponad
granicami państw.

Proces integracji europejskiej wzmocnił regiony oraz przyczynił się do
nadania nowego znaczenia pojęciu „małych ojczyzn”, które stanowią kluczowy
element demokratycznej kultury Unii Europejskiej. Celem badawczym artykułu
jest przeprowadzenie analizy zmierzającej do zaprezentowania, w jakim stopniu – dzięki zjawisku integracji europejskiej – zmieniły się regiony, w jaki sposób podjęły wyzwanie związane z możliwościami uczestniczenia w polityce
europejskiej i czy to wyzwanie w efektywny oraz innowacyjny sposób zrealizowały. Miasta występują niejako na drugim planie analizy. Służy to pokazaniu, iż
te podmioty również włączyły się w aktywny sposób w mechanizmy integracji
europejskiej. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia treściowe artykułu, nie
jest możliwe kompleksowe odniesienie się do tej problematyki.
Analiza jest realizowana w oparciu o metodę systemową1. Unia Europejska – jako system polityczny sui generis – jest punktem odniesienia dla zobrazowania problemów, jakie zachodzą w przestrzeni ponadnarodowej oraz
1

Zob. M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 45-46.
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wewnątrz państw członkowskich. Zachowanie homeostazy systemowej wymusza na wszystkich uczestnikach procesu integracji konieczność dostosowywania
się do nowych okoliczności, a także poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
W procesie badawczym wykorzystano teorię instytucjonalizmu historycznego, aby, korzystając z takiej perspektywy analitycznej w dynamiczny
sposób zarysować zagadnienia związane z kształtowaniem się różnorodnych
interesów na forum Unii Europejskiej2, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów terytorialnych. Instytucje rozumiane są zatem nie tylko w sposób formalny, ale również jako zasady gry, normy oraz procedury, które pozwalają
dokonać strukturyzacji relacji między uczestnikami polityki europejskiej3.
W ramach spektrum badawczego uwzględniono również elementy teorii specjalistycznej multi-level governance (MLG). Pozwoliło to na wyjaśnianie
zmiennej natury procesów politycznych, a nawet definiowanie samego sposobu uprawiania polityki europejskiej. Teoria MLG stanowi ponadto ciekawą alternatywę dla klasycznego modelu analizowania polityki przez pryzmat jej
głównych podmiotów sprawczych – czyli państw oraz instytucji. Wskazuje
– w szczególności – na znaczenie innych, działających na różnych poziomach
pozapaństwowych aktorów sceny politycznej4. Jak konstatuje H. Dumała,
wśród uczestników stosunków międzynarodowych coraz częściej wyróżnia się
terytorialne (przestrzenne) podmioty krajowe, takie jak regiony, gminy i miasta. Istotne miejsce w strukturze europejskiej zajmują także transnarodowe

2

Por. M. Poboży, Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich, [w:] K. A. Wojtaszczyk.
W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010, s. 222225.
3
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa
2008, s. 351.
4
Zob. J. Ruszkowski, Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej,
[w:] J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, SzczecinWarszawa 2013, s. 19-21.
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sieci terytorialne, które można zoperacjonalizować na potrzeby badawcze, jako
relacje współpracy o charakterze horyzontalnym, występujące między subpaństwowymi jednostkami terytorialnymi pochodzącymi z co najmniej dwóch państw5. Należy dodać, iż są one nacechowane teleologicznie, a współpraca ta ma
charakter długookresowy, czyli zmierza do realizacji określonych projektów,
istotnych z punktu widzenia uczestników.
Z tej perspektywy analitycznej państwo jawi się jako jeden z wielu
uczestników relacji. Jest ono primus inter pares. Nadal wyznacza standardy,
tworzy reguły gry, ale jednocześnie musi odnaleźć się w nowych okolicznościach, które naznaczone są wpływami – z jednej strony – procesów międzynarodowej integracji, z drugiej zaś – przez globalizację. W tych warunkach państwo nadal jest przydatne i potrzebne, ale jest ono postrzegane jako równoprawny podmiot, który współdziała z innymi i jest od nich współzależny.

Regiony w procesie integracji europejskiej
Zjawisko integracji europejskiej stanowi swoisty fenomen w skali światowej.
Procesy współpracy zainicjowanej w latach pięćdziesiątych XX wieku pomiędzy
sześcioma państwami Europy Zachodniej okazały się wielkim sukcesem, do
którego przyłączyły się również inne kraje w nadziei na zapewnienie lepszych
warunków rozwoju swojej gospodarki oraz poprawę bytu społeczeństwa. Unia
stała się rozległym geograficznie ugrupowaniem gospodarczo-politycznym
w granicach wyznaczanych przez obszar państw narodowych; ugrupowaniem,
gdzie panują prawa i reguły ekonomiczne określone przez państwa członkowskie6. W tym sensie jest ona szczególną przestrzenią geopolityczną oraz prawną. Ustalone w jej granicach przepisy i zasady stanowią o szczególnym charak5
6

Zob. H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012, s. 15 i nast.
P. Moscovici, L’Europe, une puissance dans la mondialisation, Paryż 2001, s. 189-193.
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terze tej organizacji i – w sposób jednoznaczny – odróżniają ją od innych organizacji współpracy państw. Wewnątrz Unii powstaje więc swoisty „mikroklimat”7, w którym rozwijają się różnorodne inicjatywy polityczne i gospodarcze
wpływające na losy Starego Kontynentu. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat procesu integracji ważnym czynnikiem oddziaływania na aktualny kształt UE były
regiony.
Wspólnoty Europejskie ukształtowały się historycznie jako organizacja
zrzeszająca państwa i narody, a nie regiony. W konsekwencji tego stanu rzeczy
państwa narodowe były oraz pozostają nadal podstawowymi elementami, na
których opiera się konstrukcja jednoczącej się Europy8. Z aktualnej perspektywy, nie tyle zaskakującym, co paradoksalnym jest fakt, iż jeszcze na początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku we Wspólnotach dominowało dość mało wyrafinowane spojrzenie na sytuację wewnętrzną państw członkowskich. W 1992
roku Komisja Europejska stosowała podstawowy podział państw członkowskich
na regionalistyczne (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy), zregionalizowane
(Francja, Portugalia) oraz niezregionalizowane (Dania, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania)9. Była to unijna formuła adaptacji tradycyjnego podziału państw na federalne i unitarne10, choć w doktrynie bywa
również wykorzystywany model trójdzielny, w którym wyróżnia się trzy typy
państw: federalne, regionalne i unitarne11.

7

Zob. Speech by Donald Tusk, President of the European Council to the European Parliament,
Strasburg, January 13th 2015 (conclusions), EUCO 5/15, PRESSE 5.
8
R. Dehousse, Les États et l’Union européenne: les effets de l’intégration, [w:] W. Wright,
S. Cassese (red.), La recomposition de l’État en Europe, Paryż 1996, s. 54-59.
9
Commission des Communautés européennes, La réforme de fonds structurels. Un outil pour
la cohésion économique et sociale. Objectif 1992, Luksemburg 1992, s. 10 i nast.
10
Zob. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,
Warszawa 2000, s. 215.
11
Tamże, s. 218-258.
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Kwestia regionów pojawiała się wprawdzie we Wspólnotach Europejskich od samego początku ich istnienia, stanowiła jednak wyłącznie element
związany z wewnętrznym wymiarem instytucjonalnym państwa. W gronie sześciu pierwszych państw założycielskich jedynie Republika Federalna Niemiec
miała silne jednostki wewnętrzne z rozległymi kompetencjami. W tym kontekście jest zupełnie zrozumiałe, że Traktat Rzymski odnosił się do regionów przez
pryzmat państwa. Zgodnie z ówczesnymi standardami prawnymi, regiony traktowane były jako geograficznie oznaczone terytoria, charakteryzujące się zróżnicowanym potencjałem wzrostu ekonomiczno-społecznego. Ich istnienie narzucało konieczność prowadzenia polityki, która miałaby stopniowo eliminować występujące między nimi dysproporcje rozwojowe. Region nie był więc
postrzegany jako jednostka prawa publicznego wyposażona w odpowiednie
kompetencje własne i zdolna do samodzielnego działania na poziomie wspólnotowym.
Przystąpienie do Wspólnot Europejskich Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
w 1973 r. pociągnęło za sobą konieczność zmodyfikowania dotychczasowego
sposobu redystrybucji środków finansowych na likwidowanie dysproporcji
w rozwoju. Stworzony został wówczas Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W następnej fazie procesu integracji, w związku z przyjęciem do wspólnoty Hiszpanii oraz Portugalii oraz pracami przygotowawczymi do przyjęcia
Jednolitego Aktu Europejskiego, podjęto dyskusję nad zmianami w sposobie
prowadzenia polityki strukturalnej. Celem projektowanych przedsięwzięć miało być zwiększenie skuteczności w zakresie działania na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej. Doprowadziło to do zreformowania funduszy strukturalnych oraz ustanowienia zasady partnerstwa. Relacje pomiędzy Wspólnotami
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a regionami stawały się w ten sposób coraz szersze, aż w efekcie te ostatnie
stały się aktywnymi uczestnikami procesu integracji.
Współcześnie w Unii Europejskiej wymiar regionalny ma już zupełnie
inne znaczenie. Przełomowy pod tym względem okazał się podpisany w 1992
roku Traktat z Maastricht. Dzięki zawartym tam zapisom regiony zyskały instytucję reprezentującą ich interesy na poziomie wspólnotowym – Komitet Regionów. Utworzono również Fundusz Spójności Społeczno-Ekonomicznej, który
miał stanowić odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie wyrównywania poziomu życia na obszarze całej Wspólnoty. Wprowadzane w późniejszych latach
zmiany prawa unijnego nie przynosiły już tak silnych impulsów w kierunku jakościowego wzmocnienia statusu regionów w Europie.
Należy podkreślić, iż redefiniowanie pozycji regionów dokonywało się
przy aktywnym wsparciu Komisji Europejskiej. Już Jacques Delors12 podkreślał,
że celem Komisji jest zarządzanie sprawami europejskimi możliwie blisko obywatela.
Ta wizja została skonkretyzowana przez Romano Prodi’ego jako koncepcja „policentrycznego zarządzania Europą”13. Oznaczało to zwrócenie
się w kierunku subnarodowego poziomu władzy.
Komisja, którą kierował Romano Prodi, przyjęła tę nową filozofię sposobu rządzenia jako wyraz działania w kierunku demokratyzacji Unii Europejskiej. Odpowiednie założenia sformułowano w Białej Księdze z 2001 roku

12

Jacques Delors podkreślał, w kontekście swoich osobistych sympatii, iż wprawdzie jest socjalistą, lecz pozostającym w bardzo bliskich relacjach z chrześcijańską demokracją, dla której
subsydiarność stanowiła jeden z fundamentów doktrynalnych (cyt. za: „Przemówienie Jacquesa Delors’a w College d’Europe w Brugii”, Bull. CE 10/89, s. 118).
13
Por. R. Prodi, 2000-2005: Shaping the New Europe, (Speech/00/41 of The President of the
European Commission to the European Parliament), Strasburg 15 February 2000 [oraz] Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, COM (2001) 48, Bruksela 25 lipca 2001 r.
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pt. Zarządzanie w Europie14. Jej przesłaniem było budowanie w zjednoczonej
Europie takiego mechanizmu władzy, w którym uczestniczą różne poziomy
decyzyjne, stosownie do swoich możliwości oraz kompetencji. Dawało to regionom możliwość poszukiwania swojego miejsca w systemie instytucjonalnym
Unii i oddziaływania nie tylko na jej doraźną politykę, ale również na jej kształt
w przyszłości.
Kwestia faktycznego uczestniczenia regionów w procesie integracji europejskiej z perspektywy współczesnych uregulowań prawnych, których zwieńczenie stanowi Traktat Lizboński z 2009 roku, jest naturalną konsekwencją realizowanych przez wiele lat zmian prawa wspólnotowego. Regiony są podmiotami nie tylko polityki regionalnej, ale również znajdują swoje miejsce we
wspólnej polityce rolnej15 oraz polityce transportowej16. Ich pozycja została
precyzyjnie zdefiniowana w przepisach traktatowych dotyczących rynku wewnętrznego (w szczególności wobec tzw. „swobodnego przepływu pracowników)17, a także w unijnych przepisach mających odniesienie do polityki konku14

Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, dz.cyt.
Na mocy artykułu 39 par. 2) TFUE: Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji uwzględnia się szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający
ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi (zob. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012).
16
Dotyczy to w szczególności art. 96 par. 3 TFUE: (...) Komisja, z inicjatywy własnej lub na
wniosek Państwa Członkowskiego, bada stawki i warunki, o których mowa w ustępie 1,
uwzględniając w szczególności, z jednej strony, wymogi właściwej regionalnej polityki gospodarczej, potrzeby regionów słabo rozwiniętych i problemy regionów poważnie dotkniętych
przez okoliczności polityczne oraz, z drugiej strony, skutki tych stawek i warunków dla konkurencji między różnymi rodzajami transportu.
17
Zgodnie z art. 46, lit. d) Traktatu TFUE Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze
zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,
uchwalają, w drodze dyrektyw lub rozporządzeń, środki niezbędne do wprowadzenia w życie
swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu 45, zwłaszcza ustanawiając mechanizmy właściwe do zapewnienia wymiany podań o pracę i ofert zatrudnienia oraz w celu
ułatwienia zachowania równowagi na rynku pracy, na warunkach, które zapobiegają poważnym zagrożeniom dla poziomu życia i zatrudnienia w różnych regionach i gałęziach przemysłu.
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rencji18. Są one aktualnie postrzegane w kontekście priorytetów, jakie stawia
sobie Unia Europejska. Region pojawia się w tekstach europejskich jako swoisty pośrednik pomiędzy państwem a UE. Stanowi ogniwo w łańcuchu podejmowanych przedsięwzięć. Jest on niejako narzędziem, za pomocą którego dokonuje się realizacja celów integracyjnych zaplanowanych na poziomie europejskim, takich jak: „zrównoważony wzrost”, „zmniejszanie bezrobocia” czy
„poprawa jakości oraz rozbudowa infrastruktury”. Podobnie charakteryzują go
również dokumenty programowe, jak na przykład Strategia Lizbońska19, Strategia Europa 202020 czy wspominana już wcześniej Biała Księga Komisji Europejskiej Zarządzanie w Europie21.
Rozwój poszczególnych polityk wspólnotowych, postępy procesu integracji oraz rozszerzenie zakresu kompetencji Unii Europejskiej względem państw członkowskich spowodowały większą złożoność stosunków europejskich22.
Regiony, w ramach przystosowywania się do zmieniających się okoliczności,
18

Zgodnie z art. 107 par. 1 TFUE: Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami
Członkowskimi.”. Jednak w paragrafach 2 i 3 traktat przewiduje sytuacje, w których pomoc
publiczna może być przyznawana. Daje to państwom członkowskim możliwość czasowego
wspierania regionów, po spełnieniu warunków określonych w Traktacie. Jedynie w odniesieniu
do Niemiec Traktat precyzuje w art. 107 par. 2 c), że „zgodna z rynkiem wewnętrznym jest
pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem (…).
19
Conseil Européen de Lisbonne, Conclusions de la Présidence, 23-24 mars 2000,
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm, 01.06.2015.
20
W dokumencie tym wyraźnie podkreślono, iż ważne jest (…), aby korzyści ze wzrostu gospodarczego rozkładały się równo w całej Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych, zwiększając w ten sposób spójność terytorialną [s. 21](zob. Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA
2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Bruksela, 03.03.2010, KOM (2010) 2020 wer. ostateczna.
21
Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, dz.cyt.
22
Por. J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa
2010, s. 165 i nast.
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rozpoczęły tworzenie własnych przedstawicielstw zagranicznych, których celem jest zbieranie informacji oraz zapewnienie wsparcia logistycznego dla regionów uczestniczących w szeroko rozumianej polityce europejskiej23.
Poza Komitetem Regionów, który stał się oficjalnym forum artykulacji
interesów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, powstały również inne
organizacje zrzeszające struktury regionalne (np. Kongres Władz Lokalnych
i Regionalnych Europy czy Zgromadzenie Regionów Europy). Stały się one forum współpracy i wymiany doświadczeń.
Silnym wsparciem instytucjonalnym dla regionów są również Komisja
Europejska oraz Parlament Europejski. Ta pierwsza dostrzegła w regionach
silnych sojuszników, z którymi może współpracować dla realizacji przedsięwzięć wzmacniających jej pozycję w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. J. Ruszkowski nazywa takie zjawisko wymykaniem się instytucji ponadnarodowych spod kontroli państw24. Jest to korzystne dla obu stron – Komisja
staje się bardziej niezależna od państw członkowskich, a regiony zyskują nowego interlokutora, z którym mogą konsultować swoje problemy ponad rządami
państw narodowych.
Parlament Europejski, działając poprzez swoje stałe komisje (np. Komisję ds. Rozwoju Regionalnego – REGI, czy Komisję ds. Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów – IMCO), również stanowi newralgiczny punkt odniesienia dla działaczy regionów. Poprzez współpracę z eurodeputowanymi mogą
oni przekazywać Parlamentowi swoje oczekiwania i postulaty. Parlament, jako
bezpośrednie forum reprezentacji obywateli na poziomie wspólnotowym,
chętnie wchodzi w rolę rzecznika interesów regionalnych.
23

Por. M. Huysseune, T. Jans, Bruxelles, capitale de l’Europe des régions? Les bureaux
régionaux, acteurs politiques européens, [w:] „Brussel Studies”, Vol. 16, 25.02.2008, s. 1-12.
24
J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej…, s. 211 i nast.
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Kontakty regionów z Komisją czy Parlamentem Europejskim dowodzą
możliwości powstawania bezpośrednich korelacji na styku poziomów subnarodowego i wspólnotowego, z jednoczesnym pominięciem poziomu narodowego. Dowodzi to subtelności działania wielopoziomowego mechanizmu zarządzania w Unii Europejskiej i stanowi jednocześnie przyczynek do stawiania kolejnych pytań naukowych dotyczących powstawania tzw. poziomów rozmytych
w Unii Europejskiej, czyli poziomów występujących poza klasycznym podziałem
na subnarodowy, narodowy i ponadnarodowy (wspólnotowy, globalny)25.
Takie działanie regionów należy uznać ponadto za przejaw innowacyjnego podejścia do procesu integracji europejskiej. Poszukiwanie nowych kanałów oddziaływania na proces integracji oznacza transgresyjny sposób uprawiania polityki.
Należy podkreślić, iż regiony doskonale przystosowały się do zmieniających się warunków polityczno-ekonomicznych w Europie, a ponadto wykazały
się znaczną kreatywnością w wykorzystywaniu procesu integracji europejskiej
dla realizowania własnych celów26 i umacniania swojej pozycji politycznej oraz
ekonomicznej27. Zaistniały w ten sposób na płaszczyźnie europejskiej. Partycypacja regionów stała się niezbędna nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale również z uwagi na wymiar polityczny.
Region, jako tzw. „poziom bliski obywatela”, przyczynia się do przesunięcia poziomu decyzyjnego w kierunku społeczności terytorialnych, co –
w konsekwencji – pozwalało na zmniejszenie deficytów demokratycznych

25

Zob. szerzej na ten temat: J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii
Europejskiej, s. 268-270.
26
Przykładem może być Stowarzyszenie Quatre Moteurs pour l’Europe,
http://www.erai.org/290-52-1-les-Quatre-Moteurs-pour-l_Europe-et-Associes, 01.06.2015.
27
Zob. szerzej: P. Beramendi, The Political geography of inequality: regions and redistribution,
Cambridge 2014, s. 21 i nast.
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w Unii Europejskiej28. Było to możliwe w dużej mierze dzięki zmianom w przepisach europejskich. Szczególne znaczenie można w tym kontekście przypisać
zasadom subsydiarności oraz partnerstwa. Zwłaszcza ta pierwsza umożliwiła
większą demokratyzację procesów zarządzania w UE. Jak stanowi art. 5 pkt. 3
TUE, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez
państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym
oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii29. Oznacza to, iż prawo
unijne expressis verbis przyjmuje znaczenie innych (niż narodowy i wspólnotowy) poziomów, które są właściwe w podejmowaniu decyzji w sprawach europejskich. W ten sposób Unia stała się bliższa obywatelowi, a integracja zyskała
bardziej autentyczny wymiar społeczno-obywatelski.
Zaangażowanie regionów jest również dowodem na istnienie w Europie
nowego czynnika politycznego, stanowiącego ogniwo pośrednie pomiędzy instytucjami UE a państwami członkowskimi. W ten sposób tworzy się charakterystyczna struktura systemu zarządzania, w której każdy poziom jest odpowiedzialny za realizację innych zadań, w zgodzie z zasadą subsydiarności30. Nie
oznacza to bynajmniej, że państwo staje się niepotrzebne lub że jego rola ulega bezpowrotnej degradacji. Tworzy się raczej rodzaj pragmatycznego partner-

28

Por. N. Levrat, Concurrence et coopération entre les collectivités infra-étatiques, [w:]
„Cahiers Français”, Vol. 268, 1994, s. 86-96.
29
Art. 5 pkt. 3 Traktat o Unii Europejskiej (TUE), wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012.
30
Zob. Komitet Regionów, Biała Księga: W sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów,
(CdR 89/2009).
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stwa, w którym każdy element (zarówno gminy, regiony, jak i państwa oraz
instytucje unijne) ma swoją rolę do odegrania i zadania do wypełnienia31.
Region jawi się w tym kontekście jako ważne uzupełnienie działań państwa w procesie integracji. Wypełnianie przez regiony postanowień prawa
wspólnotowego zbliża przepisy unijne do obywateli, czyni je bardziej zrozumiałymi, pozwalając dostrzec związek pomiędzy ustaleniami na szczytach UE
a życiem codziennym32.
Unia Europejska nieustannie manifestuje swoje otwarcie na regiony
i wolę wzmacniania ich pozycji. Sprzyjają temu ponadto prawie wszystkie instytucje, na czele z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Dla wielu
polityków33 i badaczy procesu integracji jest oczywiste, że współpraca z aktorami szczebla terytorialnego stanowi niezbędny warunek powodzenia procesów integracji w Europie34.

31

Por. L. Hooghe, Subnational Mobilization in the European Union”, [w:] „West European Politics”, Vol. 18, 3/1995, s. 175-198 i s. 184-185.
32
Por. J. Haëntjens, De la planification territoriale à la “stratégie partagée”: evolution du rôle
de la prospective dans les politiques urbaines, [w:] Committee of the Regions, Urban
governance in the EU: current challenges and future prospects, Bruksela 2011, s. 26-30.
33
Por. R. Prodi, 2000-2005: Shaping the New Europe, (Speech/00/41 of The President of the
European Commission to the European Parliament), Strasburg 15 February 2000 oraz R. Prodi,
Reshaping Europe, (Speech/00/43/of The President of the European Commission to the Committee of the Regions), Bruksela 17 February 2000.
34
Por. L. Hooghe, G. Marks, Multi-level Governance and European Integration, Nowy Jork,
Oksford 2001, s. 10 i nast.
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Znaczenie sieci politycznych
Unia Europejska jest strukturą o charakterze wielopoziomowym. W literaturze
naukowej wielopoziomowość postrzegana jest niejednokrotnie przez pryzmat
sieci politycznych35. Wynika to przede wszystkim z braku istnienia władzy centralnej na poziomie europejskim oraz segmentowej natury europejskiego systemu politycznego. Cechy te przesądzają o liczbie „kanałów dostępu” do procesów decyzyjnych dla zróżnicowanych podmiotów (m.in. dla wspólnot terytorialnych, organizacji pozarządowych, grup interesu).
Sieci polityczne powstają zarówno na poszczególnych poziomach władzy – ponadnarodowym, narodowym i subnarodowym36, jak również na ich
styku, czyli na tzw. poziomach rozmytych37. Jeśli przyjmuje się spojrzenie na
Unię Europejską poprzez pryzmat sieci, należy dodatkowo zauważyć, iż na wielopoziomowość składa się złożona wielowarstwowa struktura różnorodnych
oddziaływań, które mają charakter zarówno formalny, jak i nieformalny38.
Pojęcie „sieci politycznej” jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania, niemniej jednak można przyjąć założenie, iż jest ona przestrzenią mediacji
pomiędzy interesami reprezentowanymi przez rządy, różnorodne grupy nacisku czy też podmioty zaangażowane w politykę. Sieci polityczne jawią się zatem jako istotne narzędzie dla zapewnienia wymiany informacji oraz zasobów
pomiędzy uczestnikami procesów politycznych39.
35

Zob. J. Peterson, Policy Networks, [w:] European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez
(red.), Oksford, 2003, s. 117-137.
36
Zob. G. Marks, Structural Policy in the European Community, [w:] A. Sbragia (red.), Europolitics: Institutions and Policymaking in the >>New<< European Community, Waszyngton 1992,
s. 191-224.
37
Zob. szerzej na temat tzw. poziomów pośrednich (rozmytych): J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, s. 268-277.
38
Por. J. Rosenau, Strong Demand, Huge Supply: Governance in an Emerging Epoch,
[w:] I.Bache, M. Flinders (red.), Multi Level Governance, Nowy Jork, 2005, s. 39.
39
R. Schwok, Théories de l’intégration européenne, Paryż 2005, s. 134.
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Istnienie sieci politycznych jest doskonale widoczne na przykładzie
prowadzonych przez Unię Europejską różnorodnych polityk, zarówno na etapie
ich planowania, jak również realizacji. W odniesieniu do planowania polityki
kluczowe znaczenie ma opracowywanie nowych aktów prawnych, które będą
decydowały o jej przyszłym kształcie. Rozpoczęcie przez Komisję Europejską
konsultacji w sprawie danego projektu aktu prawnego angażuje nie tylko rządy
państw członkowskich, ale również różnorodne stowarzyszenia, grupy lobbingowe czy wspólnoty terytorialne, które jednocześnie sięgają po wsparcie ekspertów - ośrodków naukowych (analizy, raporty, ekspertyzy) i autorytetów
w danej dziedzinie (profesorów, praktyków). W ten sposób tworzy się sieć wzajemnych relacji i powiązań40. Podmioty zaangażowane w dany proces polityczny prezentują swoje punkty widzenia, swoje racje i oczekiwania, dążąc jednocześnie do tego, aby zostały one uwzględnione w procesie tworzenia prawa.
W odniesieniu do realizacji polityki oddziaływanie zainteresowanych
podmiotów może koncentrować się albo na dążeniu do przeprowadzenia modyfikacji obowiązujących zasad, albo na poszukiwaniu nowych, alternatywnych
kierunków działania. Oddziaływanie na decydentów będzie zatem miało na
celu wywołanie określonego impulsu do podjęcia niezbędnych działań, aby
doprowadzić do zmiany istniejącego stanu rzeczy.
Zastosowanie pojęcia sieci w odniesieniu do Unii Europejskiej wydaje
się szczególnie zasadne z uwagi na wielorakie interesy, które spotykają się na
poziomie europejskim oraz z uwagi na sfragmentaryzowany charakter europejskiego systemu politycznego, gdzie nie występuje jednorodne centrum decy-

40

Zob. H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, s. 346-364.
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zyjne, a procesy polityczne są bardzo rozproszone41. Tworzy się w ten sposób
szeroka płaszczyzna do budowania relacji o charakterze nieformalnym.
Z wymienionych wyżej względów wzmocnienie formalnego oddziaływania sieci na procesy polityczne pojawia się w literaturze przedmiotu jako
jeden z postulatów na rzecz poprawy jakości zarządzania w Unii Europejskiej42.
Należy jednak zauważyć, iż takie podejście oznaczałoby de facto potencjalne
wzmocnienie interesów „sektorowych” (reprezentowanych przez określone
sieci polityczne) kosztem tradycyjnych interesów narodowych czy kosztem
tzw. dobra wspólnego, które jakkolwiek jest trudne do zdefiniowania, stanowi
pewne spoiwo procesu integracji europejskiej. Sformalizowanie oddziaływania
sieci politycznych wydaje się trudne również z uwagi na fakt, iż one same mają
bardzo zdywersyfikowaną strukturę, zróżnicowane sposoby oddziaływania
oraz rozbieżne oczekiwania w odniesieniu do poszczególnych polityk europejskich43.
Popularność sieci oraz ich zdolności oddziaływania na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej wydają się trudne do przecenienia. Integracja europejska, nowe technologie, zmiany kulturowe i współzależności występujące
w skali

globalnej

spowodowały

powstanie

wielu

sieci

europejskich

i międzynarodowych zorientowanych na specyficzne cele44. Ich rosnącej roli

41

Por. A. Rothert, Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa 2008, s. 56-57.
R. Schwok, dz.cyt. s. 136.
43
Jak wskazuje R. Schwok, można wyróżnić sieci o charakterze zamkniętym oraz otwartym.
Cechą tych pierwszych jest przede wszystkim koncentrowanie się na niedopuszczeniu do istotnych zmian w obrębie polityki, na którą one oddziałują (tego rodzaju sieci polityczne istnieją w
dziedzinie polityki rolnej UE. Ich celem jest przede wszystkim utrzymanie istniejącego status
quo). Drugi rodzaj sieci – czyli otwarte, są one znacznie bardziej przychylne wobec zmian i
reform w obrębie danej polityki (tego rodzaju sieci są spotykane w polityce środowiskowej UE,
gdzie innowacje i zmiany są pożądane, a zaangażowane środowiska są znacznie bardziej przychylne ich wprowadzaniu i kolejnym reformom) (tamże, s. 134).
44
Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, dz.cyt., s. 15.
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sprzyja zarówno otwartość instytucji europejskich na kontakty z sieciami45, jak
również przyjęte mechanizmy administracyjno-prawne, w szczególności otwarta metoda koordynacji.
Wśród deklarowanych celów Komisji Europejskiej jest budowanie policentrycznego mechanizmu rządzenia, tworzenie „Europy sieci”, czyli systemu
powiązań partnerskich pomiędzy poszczególnymi poziomami władzy. Ma to
sprzyjać ich włączeniu do zarządzania Europą46.
Komisja Europejska, w ramach działań na rzecz usprawniania zarządzania w Europie, jasno wskazała na postulat „nawiązania łączności z sieciami”.
Podkreśliła jednocześnie, iż stanowią one nowy fundament konstrukcji europejskiej oraz element zbliżania z państwami kandydującymi i całym światem.
Opisała ich rolę jako „mnożnika”, który rozprzestrzenia informacje o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu wspólnych polityk47.
Wskazała ponadto na szczególną rolę sieci regionalnych i miejskich, które wspierają współpracę ponadnarodową i transgraniczną i są finansowane
m.in. z funduszy strukturalnych.
Znaczenie sieci – zwłaszcza w kontekście stymulowania rozwoju demokracji uczestniczącej – dostrzega również organ przedstawicielski wspólnot
terytorialnych – Komitet Regionów. W swojej Białej Księdze W sprawie wielo-

45

Przykładem struktury o charakterze sieciowym w obszarze polityki energetycznej jest ustanowiona z inicjatywy Komisji Europejskiej – Sieć Korespondentów UE ds. Bezpieczeństwa
Energetycznego (EU Network of Energy Security Correspondents – NESCO). Powstała na mocy
decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2006 r. jako nowy instrument, zwiększający zdolności Unii
Europejskiej w zakresie pozyskiwania informacji i zapewniania wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa dostaw.
Zob. http://eeas.europa.eu/energy/network_en.htm, 01.06.2015.
46
R. Prodi, 2000-2005: Shaping the New Europe, (Speech/00/41 of The President of the European Commission to the European Parliament, Strasburg 15 February 2000).
47
Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, s. 15.
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poziomowego sprawowania rządów z 2009 roku48 podkreślił on, iż sprawowanie rządów coraz częściej opiera się na strukturze sieci i wymaga współpracy
o charakterze horyzontalnym. Zmiany te sprzyjają uwzględnieniu wielu sieci
aktywnych na szczeblu lokalnym i regionalnym w Europie i na świecie. W dokumencie wskazano także, iż zadaniem Komitetu Regionów wobec tych struktur opiniotwórczych jest włączenie ich do procesu integracji europejskiej, aby
przyczynić się do powodzenia wspólnej polityki i przyswojenia jej przez obywateli. Zapisy Białej Księgi zdają się potwierdzać fakt, że środowiska regionalne
z pełnym zaangażowaniem włączają się w postulowane przez Komisję Europejską działania na rzecz budowania relacji sieciowych. Można w tym kontekście
mówić o innowacyjności dla demokracji.
Uzasadnieniem dla tej proaktywnej postawy Komitetu Regionów jest
przekonanie działaczy regionalnych, iż sieci, organizacje i stowarzyszenia samorządów terytorialnych przyczyniają się do włączania władz regionalnych i lokalnych w proces integracji europejskiej oraz w mechanizmy operacyjne współpracy terytorialnej49.
Mając na uwadze wszystkie korzyści wynikające z istnienia powiązań
sieciowych, w kontekście wzmocnienia demokracji partycypacyjnej, Komitet
Regionów zadeklarował jako swoje zobowiązania rozwijanie intensywnej
współpracy z sieciami mającymi znaczenie dla szczebla lokalnego i regionalnego, które sprzyjają powiązaniom i interakcji sfery politycznej, gospodarczej,
stowarzyszeniowej i kulturalnej w społeczeństwie europejskim, oraz informowanie o sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie uczestnictwa na poziomie
lokalnym i regionalnym50.
48

Komitet Regionów, Biała Księga: W sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów.
Tamże.
50
Tamże.
49
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Taka deklaracja stanowi przekonujący dowód na to, jak bardzo w Unii
Europejskiej potrzebne są niezależne inicjatywy podejmowane przez społeczeństwo obywatelskie na poziomie regionalnym czy lokalnym. Instytucje unijne (zwłaszcza Komisja Europejska, Komitet Regionów czy Parlament Europejski) dają mocne formalne oparcie dla tego rodzaju inicjatyw51.
Analiza praktycznej strony tego problemu prowadzi w kierunku fenomenu klastrów. Jak wskazuje A. M. Kowalski, najważniejszymi cechami wyróżniającymi kastry na tle innych form struktur sieciowych jest koncentracja geograficzna oraz stosunkowo wysoki poziom integracji z otoczeniem instytucjonalno-organizacyjnym52. Oznacza to, iż klastry mogą mieć istotne znaczenie dla
gospodarki regionu53, a ponadto stanowią istotny czynnik mobilizacji regionu
do podejmowania działań w ramach struktur sieciowych.

Regiony i miasta „usieciowione”
Współpraca ponadnarodowa regionów i miast dowodzi, że zorganizowane
działanie na płaszczyźnie wspólnych interesów przynosi bardzo korzystne rezultaty i stanowi ważny wkład w procesy integracji europejskiej. W ten sposób
powstaje prawdziwa Europa regionów54 i obywateli, która konstruowana jest
nie poprzez ponadnarodowe instytucje i rządy oraz narzucane administracyjnie
51

Przykładowo w Strategii Europa 2020, wyraźnie podkreślono, iż jej sukces (…) będzie
w głównej mierze zależał od tego, na ile instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie
oraz regiony będą umiały przekonująco wyjaśnić, że reformy są nieuniknione i niezbędne do
utrzymania obecnej jakości życia i modeli społecznych, a również od tego, jak będą przekazywać swoją wizję Europy i państw członkowskich w 2020 r. i informować o tym, jakiego udziału
oczekują od obywateli, środowisk biznesowych i ich organizacji przedstawicielskich (zob. EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu).
52
A. M. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warszawa 2013,
s. 29.
53
Tamże, s. 30 i nast.
54
Por. D. De Rougement, Lettre ouverte aux Européens, Paryż 1970.
79

Krzysztof Tomaszewski

jednolite standardy, ale raczej metodą dialogu oraz poszukiwania efektywnych
sposobów rozwiązywania problemów55.
Jest to metoda integracji oddolnej, która umożliwia zaangażowanie
energii społeczności regionalnych i lokalnych. Wszystkie sprawy dzieją się przy
ich współudziale i za ich zgodą.
Komisja Europejska w Białej Księdze Zarządzanie w Europie przyznała,
że konieczne jest szersze angażowanie władz lokalnych i regionalnych w politykę poprzez usprawnianie procedur współpracy oraz szerokie zastosowanie
zasady proporcjonalności i subsydiarności. Przyznano jednak, że działania samej Komisji nie są wystarczające. Podstawowa odpowiedzialność za włączanie
do polityki europejskiej władz regionalnych i lokalnych spoczywa na rządach
poszczególnych państw. Zalecano, aby każde państwo członkowskie zajęło się
przygotowaniem odpowiednich procedur konsultowania regionów i gmin
w procesie przygotowywania narodowego stanowiska w polityce europejskiej.
Podkreślono rolę dwóch czynników – aktywnej partycypacji szczebla regionalnego56 oraz elastyczności, czyli takiego dostosowania procedur narodowych,
aby odpowiadało specyfice każdego kraju i umożliwiło rzeczywiste uczestnictwo szczebla regionalnego i lokalnego w europejskiej polityce państwa. Podkreślono ponadto ważną rolę Komitetu Regionów jako czynnika pozwalającego
na włączenie szczebla regionalnego w europejskie procedury współpracy.
55

Por. E. Schils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa – Kraków 1994, s. 11 i nast.
56
Na poziomie wspólnotowym Komisja powinna czuwać, aby w jej propozycjach politycznych
były uwzględniane realia i doświadczenia lokalne oraz regionalne. W tym celu powinna systematycznie prowadzić dialog z europejskimi i narodowymi stowarzyszeniami regionalnymi
i lokalnymi, z poszanowaniem przepisów konstytucyjnych i systemów administracyjnych. Komisja przyznaje jednocześnie, że popiera wysiłki podjęte w celu wzmocnienia współpracy między stowarzyszeniami a Komitetem Regionów. Ponadto wymiana personelu i praktyki w administracji różnych poziomów mogą się przyczynić do polepszenia znajomości celów politycznych, metod i narzędzi pracy w tych instytucjach. (cyt. za: Komisja Europejska, Biała Księga:
Zarządzanie w Europie).
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Dzięki stopniowej ewolucji procesu integracji, wspólnoty terytorialne
zostały włączone w zarządzanie wielopoziomowe jako pełnoprawni uczestnicy
polityki europejskiej. Oddziałują one na jej mechanizmy w sposób bezpośredni
oraz pośredni, indywidualnie lub kolektywnie. Każda z tych metod posiada
określoną specyfikę i skuteczność.
Oficjalną, w pełni zinstytucjonalizowaną ścieżką uczestnictwa zbiorowego regionów w polityce europejskiej są instytucje unijne – czyli Komitet Regionów oraz Rada UE57. Poza tymi dwiema instytucjami istnieje szereg organizacji, które wspierają interesy regionalne w Europie58. Nie sposób nie zauważyć
również działalności indywidualnej regionów, która staje się bliska lobbyingowi. Przejawem takiej aktywności jest zakładanie w Brukseli biur reprezentacji
regionów, a także organizowanie współpracy transgranicznej i euroregionalnej.

Stanowi

to

swego

rodzaju

„paradyplomację”

i

oznacza

– w pewnym sensie – wkroczenie do sfery działania, która pozostawała tradycyjnie w zakresie polityki zagranicznej państwa. Podejmowanie przez regiony
inicjatyw w zakresie stosunków zewnętrznych oraz powoływanie własnych
reprezentacji poza granicami państwa stało się zjawiskiem dość powszechnym59. Państwo straciło – w pewnym zakresie – monopol na prowadzenie poli-

57

Zasiadający w Radzie UE reprezentant regionu występuje de facto w imieniu swojego państwa, a nie regionu. Nie może więc załatwiać partykularnych spraw swojej wspólnoty terytorialnej.
58
Na szczególną uwagę zasługują z pewnością Zgromadzenie Regionów Europy
(http://www.aer.eu/what-is-aer/aer.html, 01.06.2015) oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (działający przy Radzie Europy),
(http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp 01.06.2015).
59
Por. L. Badiello, Regional Offices in Brussels: lobbying from the Inside, [w:] P.-H. Claeys,
C. Gobin, I. Smets, P. Winand (red.), Lobbysme, pluralisme et intégration européenne, Bruksela
1998, s. 328-344.
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tyki zagranicznej, ponieważ przestało być efektywne w rozwiązywaniu problemów przekraczających jego granice administracyjne60.
Szeroko rozumiana inicjatywa regionów ma charakter wielowymiarowy
i odnosi się również do sfery krajowych mechanizmów decyzyjnych. Działanie
tego rodzaju nie pozostaje bez wpływu na sprawy europejskie. Ścieżka narodowa oznacza udział regionów w procesie wypracowywania propozycji politycznych we współpracy z rządem. Państwo odgrywa kluczową rolę w procesie
kształtowania polityk europejskich61. Zaangażowanie regionów w to wstępne
stadium pozwala potem włączyć je – w sposób pełniejszy – w mechanizm
wprowadzania w życie działań wspólnotowych. Stają się one tym samym
uczestnikami polityki, a nie tylko biernymi beneficjentami środków finansowych w ramach polityki strukturalnej. Należy jednak mieć na uwadze, iż udział
władz regionalnych i lokalnych w procesie tworzenia polityki europejskiej na
szczeblu narodowym jest zróżnicowany w zależności od przyjętych w danym
państwie mechanizmów prawnych62. Kwestia ta znajduje się – w szczególności
– w sferze zainteresowania Komisji Europejskiej, gdy apeluje ona do państw

60

M. Keating, Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia
and Scotland, Nowy Jork 2001, s. 31-34.
61
P. Van Nuffel, Does EU Decision-Making Take into Account Regional Interests, [w:] E. Cloots
(red.), Federalism in the European Union, Oksford 2012, s. 191-209.
62
Z reguły poziom zaangażowania aktorów terytorialnych zależy od stopnia decentralizacji
kraju i zakresu swobody przyznanej regionom. Ogólnie rzecz biorąc, można zaobserwować
następującą tendencję: im większy stopień centralizacji wykazuje państwo (np. Francja, Irlandia, Grecja, Portugalia,), tym bardziej skoordynowana jest rządowa procedura regulacji spraw
Unii Europejskiej i tym ważniejsze są działania regionalistów skierowane na rząd centralny.
Stanowią one de facto jedyną formalną możliwość wpływania na politykę europejską kraju.
Tymczasem w państwach o większej decentralizacji, gdzie pozycja jednostek terytorialnych jest
bardziej znacząca (np. Hiszpania, Włochy), taka koordynacja rządu jest trudniejsza, a regiony
mają więcej inicjatywy w zakresie spraw europejskich (zob. szerzej: N. Skoutaris, The Role of
Sub-State Entities in the EU Decision Making Processes: A comparative Law Approach,
[w:] E. Cloots (red.), Federalism in the European Union, s. 210-229).
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członkowskich o większe zaangażowanie się w budowanie modelu multi-level
governance w wymiarze krajowym.
Niemniej jednak, nie czekając na impulsy ze strony rządów, najsilniejsze
regiony europejskie oraz miasta wykazują się znaczną aktywnością w zakresie
partycypacji w sprawach europejskich, rozwiązując tym samym problemy ponad granicami państw narodowych.
Przykłady europejskich „sieci współpracy” regionów i miast dowodzą
zróżnicowanego charakteru tych inicjatyw oraz wysokiej aktywności przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w zakresie współdziałania w ramach Unii
Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż kreowanie różnorodnych form współpracy dokonuje się bądź w oparciu o specyfikę geograficzną regionów (np. Sojusz Regionów Nadmorskich w Europie czy Łuk „Manche”), bądź o zdefiniowanie określonego problemu (np. Dzielnice Zagrożone Kryzysem), który łączy
współpracujące podmioty. Interesujące jest to, że współpraca ta może mieć
charakter programowy, stanowić projekcję celów, ku którym dążą stowarzyszone podmioty (np. Sieć Europejskich Miast Cyfrowych, Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego).
Obserwując różnorodne doświadczenia współpracy między regionami
i miastami, widać, iż silne regiony państw federalnych oraz zregionalizowanych
stanowią awangardę europejską, która w pełni angażuje się w procesy współpracy w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, istnieje cała grupa państw, w których regiony mają jedynie charakter statystyczny (jako jednostki administracyjne podziału terytorialnego), bez rzeczywistych kompetencji63.

63

Dotyczy to głownie państw unitarnych: Irlandii, Grecji, Portugalii, Holandii i Luksemburga,
a także państw skandynawskich: Szwecji, Finlandii, Danii.
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Tab.1. Przykłady „sieci współpracy” strategicznej pomiędzy regionami, wspólnotami lokalnymi i miastami w Europie.
Typ kooperacji
Przykłady

Sieci policentryczne
(wielosektorowe)

 Quatre Moteurs pour l’Europe
 Sojusz regionów nadmorskich w Europie
(Alliance des intérêts maritimes régionaux en Europe)
 Sieć Miast Nadmorskich
(Réseau des villes maritimes)
 Łuk „Manche“
(Arc Manche)
 Dzielnice Zagrożone Kryzysem
(Quartiers en Crise – QeC)

 Sieć Miast – Promowanie współpracy w zakresie usług publicznych
(Résau Polis, Promouvoir des liens opérationels avec des
services intégrés)
 Sieć Miast bez Samochodu
(Réseau des villes sans voitures)
Sieci monocentryczne
 Europejska Sieć Przemyłu Tekstylnego
(jedna dziedzina współ(Réseau européen du textile)
pracy)
 Sieć „Telemiasta“
(Réseau Télécités)
 Śródziemnomorski Łuk Technologiczny
(Arc Méditerranéen des Technologies – AMT)
 Europejska Sieć Regionów na rzecz Korzystania z Technologii Komunikacyjnych
(Réseau des régions européennes pour l’utilisation des
téchnologies de la communication – ERNACT)
 Sieć „Teleregiony”
(Réseau Télérégions”)
 Sieć Europejskich Miast Cyfrowych
(Réseau des villes numériques européennes – REVN)
 Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
(Association régionale européenne sur la société
d’information – ARESI)
Źródło: opracowanie własne na postawie: Comité de Régions, La coopération
transeuropéenne entre les collectivités territoriales, Études CdR E-2/2002.

Ich pozycja nie daje się porównać do tej, którą posiadają wiodące w Europie regiony. W tej sytuacji trudno mówić o ich europejskich aspiracjach, kreowaniu stosunków zagranicznych czy działalności lobbyingowej. Skupiają się
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one najczęściej na realizacji podstawowych zadań wynikających z przepisów
prawa wewnętrznego64.
Jednocześnie należy zauważyć, iż sukces, jaki odnotowały „sieci współpracy” w Europie, potwierdza umiejętności regionów i miast w zakresie organizowania się i współdziałania dla rozwiązania problemów oraz realizacji zbieżnych celów. Zróżnicowane priorytety, wokół których koncentruje się ta współpraca, wymagają elastycznego podejścia organizacyjnego.
Zasadnicze wyzwanie w odniesieniu do badania „sieci współpracy”
miast i regionów dotyczy kwestii zbudowania spójnego modelu ich analizy.
Z obserwacji specyfiki sposobu działania „sieci” wyłaniają się trzy podstawowe
modele organizacyjne:
 sieci zorganizowane na bazie umowy formalnej zawartej między zainteresowanymi stronami. Umowa przewiduje powołanie określonych struktur ad hoc oraz elastyczne mechanizmy współdziałania: regularne spotkania robocze pomiędzy partnerami, ruchome prezydencje i sekretariaty. Taki schemat działania przyjęły m.in. Quatre Moteurs pour l’Europe; Łuk „Manche” oraz Sieć Miast Nadmorskich.
 sieci współpracy oparte na elastycznych formach organizacyjnych
(spotkania grup roboczych, seminaria, konferencje), sformalizowane
w minimalnym stopniu. Niektóre funkcjonują w bardzo ścisłej relacji
ze stowarzyszeniami, które powstały wcześniej, i korzystają z ich doświadczeń organizacyjnych, np. Europejska Sieć Przemysłu Tekstylnego; Sieć Miast – Promowanie współpracy w zakresie usług publicz64

Oznacza to w wymiarze krajowym – współpracę z rządem w zakresie opracowywania planów
dla realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz wypełnianie konstytucyjnie przewidzianych zadań, natomiast w wymiarze zewnętrznym – prowadzenie współpracy przygranicznej,
ewentualnie euroregionalnej, inspirowanej w dużej mierze działaniami władz centralnych
i przez nie koordynowanej (por. P. Van Nuffel, Does EU Decision-Making Take into Account
Regional Interests, [w:] E. Cloots (red.), Federalism in the European Union, s. 191-209).
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nych; Sieć „Telemiasta“; inne powstają jako odpowiedź na specyficzne
programy finansowe, oferowane przez Unię Europejską i są zorientowane na zdobywanie i efektywne wykorzystywanie tych funduszy, np.
Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego czy Sieć Miast bez Samochodu.
 sieci zorganizowane jako podmioty prawa publicznego (na bazie
przepisów krajowych lub europejskich), powołane dla sprawnego
zarządzania konkretnymi projektami realizowanymi przez partnerów. Działają one często jako tzw. europejskie grupy ekonomiczne
(groupement européen d’intérêt économique – GEIE), np. Dzielnice
Zagrożone Kryzysem, Sojusz Regionów Nadmorskich w Europie, Europejska Sieć Regionów na rzecz Korzystania z Technologii Komunikacyjnych.

Tego typu inicjatywy są przejawem dalekowzroczności lokalnych elit
oraz świadczą o ich perspektywicznym spojrzeniu na kwestie współczesnej
demokracji, ponadnarodowego zarządzania w przestrzeni globalnej oraz problemy rozwoju regionalnego.
Przedstawiciele regionów, miast i gmin, organizując się wokół pewnych
priorytetów, korzystają z funduszy unijnych, wymieniają między sobą doświadczenia, sprawnie realizują konkretne przedsięwzięcia, które służą realizacji potrzeb regionalnych. Inicjatywy współpracy w ramach „sieci” są dowodem kreatywności społeczności regionów, miast i gmin oraz potwierdzają ich umiejętność dostosowania się do zmieniających się okoliczności w ramach procesu
integracji europejskiej.
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Jednocześnie należy podkreślić, iż analiza relacji na osi: poziom subnarodowy – poziom narodowy wskazuje raczej na istnienie współpracy, aniżeli
konkurencji. Wydaje się, iż taka sytuacja jest efektem pragmatycznego podejścia do kwestii integracji. Samodzielne działanie władz centralnych lub próby
uniezależnienia się (czy „wymykania”65) regionów od koordynacji rządu narażone byłyby na fiasko, nawet przy założeniu uzyskania pełnego poparcia ze
strony instytucji unijnych, w szczególności Komisji Europejskiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.
Rządy potrzebują wsparcia regionów, ponieważ realizacja polityk
wspólnotowych (strukturalnej, transportowej, konkurencji, a także innych działań w ramach Rynku Wewnętrznego) odbywa się w dużej mierze na poziomie
regionalnym. Trzeba więc zapewnić przychylność jednostek terytorialnych dla
działań podejmowanych w ramach procesu integracji, aby sprawnie je realizowały. Ponadto w państwach federalnych oraz zregionalizowanych współpraca
jest niejako wpisana w mechanizm konstytucyjny. Nie można więc lekceważyć
głosu jednostek terytorialnych, ponieważ ich pozycja jest zabezpieczona
prawnie.
Z perspektywy podmiotów poziomu subnarodowego należy przyznać, iż
współdziałanie z rządem centralnym także przynosi oczywiste korzyści. Państwa są głównymi podmiotami procesu integracji. Od ich siły oraz możliwości
negocjacyjnych na forum Unii Europejskiej zależy, w jakim stopniu oczekiwania
podmiotów subnarodowych zostaną zaspokojone na poziomie wspólnotowym.
Jest to doskonale widoczne na przykładzie mechanizmów konstruowania bu-

65

Zob. J. Ruszkowski, Ponadnarodowość …, s. 158-164.
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dżetu europejskiego66. Dezawuowanie roli państwa oznaczałoby dla regionów
osłabianie własnej pozycji. Ponadto współpraca z rządem i poddanie się jego
koordynacji pozwala wypracować spójne stanowisko dla całego kraju, czyli
wszystkich podmiotów terytorialnych67. Służy to zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz sprzyja równomiernej alokacji dóbr na całym
obszarze kraju. Poza tym rząd centralny służy także regionom jako swoisty bufor przed skutkami decyzji wspólnotowych. Może wprowadzać okresy przejściowe dla wdrażania dyrektyw, które byłyby niekorzystne dla niektórych regionów; może ustanawiać czasowe zawieszenia w zakresie swobód Wspólnego
Rynku dla poprawy sytuacji w konkretnym regionie68, ale przede wszystkim ma
prawo negocjować z innymi państwami, co jest dla regionów zupełnie niedostępne. Dzięki temu państwo może kreować proces integracji w wymiarze jakościowym (np. poprzez współtworzenie z innymi państwami acquis communautaire), co wpływa później na regiony.
Nie trudno dostrzec, że zarówno rządy centralne, jak i regiony mogą
więcej zyskać na współpracy niż na wzajemnym rywalizowaniu69. Dlatego rela66

Zob. A. Galek, Harnessing globalization – ujarzmianie globalizacji za pomocą budżetu ogólnego Unii Europejskiej, [w:] K. Żukrowska (red.), Harnessing globalization, czyli ujarzmianie
globalizacji, Warszawa, 2011, s. 139-146.
67
Zob. Comité de régions, La cohésion territoriale en Europe, CdR Études E-6/2000, Office de
publications officielles des Communautés européennes, Bruksela 2003, s. 88-89.
68
Państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń – np.
względem zasady swobodnego przepływu towarów. Dotyczy to zarówno wyrobów przemysłowych, jak i produktów rolnych oraz spożywczych, importowych, eksportowych lub w tranzycie,
jeśli wymagają tego względy moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony zwierząt i roślin, ochrony narodowych dóbr kultury oraz
ochrony własności przemysłowej lub handlowej (zob. art. 36 TFUE). Takie kroki nie mogą
wszakże służyć jakiejkolwiek dyskryminacji, ani spełniać roli ukrytych restrykcji w handlu wzajemnym. Wprowadzenie takiego środka może jednak wspomóc sytuację w regionie, gdzie
trzeba ratować upadający przemysł określonej specjalności (zob. art. 37 TFUE).
69
Nie dotyczy to oczywiście tych regionów, które za wszelką cenę dążą do uzyskania niezależności względem władz centralnych – np. hiszpańska Katalonia czy francuska Korsyka. Powyższe
argumenty w przypadku tych regionów nie znajdują zastosowania (por. J. Bengoetxea, Auton88
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cje partnerstwa między poziomem narodowym i subnarodowym stanowią na
ogół zjawisko dominujące w Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Proces integracji europejskiej stanowi wyzwanie dla wszystkich jego uczestników na każdym poziomie decyzyjnym: ponadnarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym.
Odnosząc się do tezy głównej zaprezentowanej na początku niniejszego
artykułu, należy skonstatować, iż z punktu widzenia podmiotów poziomu regionalnego i lokalnego, integracja europejska stała się ważnym impulsem do
wykreowania nowego sposobu obecności w polityce krajowej i europejskiej.
Przejawia się on poprzez innowacyjne możliwości oddziaływania politycznego.
Z jednej strony istnieją możliwości formalne, zinstytucjonalizowane wpływania
na politykę europejską w postaci chociażby Komitetu Regionów UE czy wysyłania przedstawicieli regionów do zasiadania w pracach Rady Unii Europejskiej.
Z drugiej strony pojawiają się nie mniej atrakcyjne perspektywy, które wiążą
się z możliwościami tworzenia biur regionalnych w Brukseli, budowania „sieci
współpracy” regionów i miast, czy wreszcie partycypowanie w działaniach
o charakterze klastrowym, gdzie łączą się nie tylko interesy samorządów, ale
również biznesu70, co przekłada się na tworzenie tzw. łańcucha wartości dodanej. W ten sposób podmioty poziomu regionalnego i lokalnego zyskują wpływ
na kształtowanie polityki europejskiej. Mają możliwości rozwiązywania problemów, które nie mieszczą się w granicach tradycyjnych państw. Budują
wspólne platformy, które mają charakter tematyczny, aby podejmować dyskuomous Constitutional Regions in a Federal Europe, [w:] E. Cloots (red.), Federalism in the European Union, s. 230-248.
70
Por. A. M. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warszawa
2013, s. 126-131.
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sję, realizować wspólne projekty czy po prostu wymieniać się informacjami
i rozprzestrzeniać dobre praktyki w omawianych obszarach.
Dzięki takim działaniom regiony, gminy oraz miasta w aktywny sposób
włączają się w procesy polityczne. Nie są już tylko biernymi obserwatorami, ale
samodzielnie kreują inicjatywy, stanowiące efekt „współpracy oddolnej”.
W ten sposób, krok po kroku, buduje się Europa obywateli, a proces integracji
zyskuje bardziej demokratyczny charakter. Nie jest on bowiem działaniem realizowanym przez elity polityczne, które zmierzają do zaspokojenia swoich ponadnarodowych ambicji, ale nabiera cech autentycznego ruchu społecznego,
kreowanego przez regionalne i lokalne społeczności w ich „małych ojczyznach”. To właśnie w tych ojczyznach powstają nowe pomysły i twórcze idee,
za pomocą których można rozwiązywać realne problemy ich mieszkańców. Ta
innowacyjność „małych ojczyzn”, połączona jednocześnie ze skutecznością
działania, sprawia, iż Komisja Europejska wspiera tego rodzaju inicjatywy,
a rządy państw członkowskich obserwują je z życzliwością, a niejednokrotnie
również wspierają poprzez finansowanie różnych projektów.
Pozostaje wierzyć, iż proces integracji będzie wzmacniał tego rodzaju
tendencje do współpracy sieciowej, natomiast budżet Unii Europejskiej w części dotyczącej wspierania projektów transgraniczych nie będzie w kolejnych
perspektywach finansowych ograniczał środków na potrzeby nowych, innowacyjnych działań dla regionów i miast w Unii Europejskiej71.

Abstrakt
Proces integracji europejskiej zainicjował liczne innowacje polityczne, które
zasługują na bliższą analizę. Jedną z nich jest z pewnością kwestia emancypacji
71

Por. tamże, s. 146-147.
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wspólnot terytorialnych. Można postawić tezę, iż wyłaniają się one współcześnie jako istotne podmioty uczestniczące w polityce europejskiej. Stały się one
– w istocie – ważnymi partnerami państw członkowskich i współtworzą Unię
Europejską w jej obecnym kształcie, a także aktywnie współuczestniczą
w kształtowaniu jej przyszłości.
Inteligentne podejście do procesu integracji europejskiej obejmuje
w tym przypadku: efektywne wykorzystanie przez regiony możliwości, jakie
dawało prawo wspólnotowe; sprawne zagospodarowanie poparcia, jakie czynnikowi regionalnemu (i lokalnemu) oferowały najważniejsze instytucje wspólnotowe (zwłaszcza Komisja Europejska oraz Parlament Europejski); umiejętne
budowanie własnej pozycji poprzez nawiązywanie relacji z innymi wspólnotami
terytorialnymi oraz budowanie sieci współpracy w celu rozwiązywania problemów ponad granicami państw.
Artykuł prezentuje różne aspekty uczestniczenia wspólnot terytorialnych w polityce europejskiej oraz wskazuje, jak wielką szansę stanowiło dla
nich włączenie się w mechanizmy wykreowane w ramach procesu integracji.
W tekście wskazano również na wysoką efektywność działań podejmowanych
przez wspólnoty terytorialne, co stanowi zasadnicze źródło sukcesu czynnika
regionalnego (i lokalnego) w procesie integracji europejskiej.

SUBNATIONAL NETWORKS FOR COOPERATION – AN INTELLIGENT APPROACH
TO THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION (CASE OF REGIONS
AND CITIES)
Abstract
The process of European integration has initiated a number of policy innovations that deserve closer analysis. One of these issues is undoubtedly the
emancipation of territorial communities. It can be concluded that they are
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emerging today as important players in the European politics. In fact, they became important partners of the Member States and they co-create the European Union in its present form. An intelligent approach to the process of European integration concludes in this case as follows: the effective use of the opportunities created for the territorial communities by the EU law; efficient
management of the support received from the EU institutions (especially from
the European Commission as well as from the European Parliament); establishing relationships with other territorial communities, particularly smart networks in order to solve problems across national borders. The article presents
various aspects of territorial communities’ participation in the European politics, and shows what a great opportunity for them was the inclusion into
mechanisms within the framework of the integration process. The article also
points to the high efficiency of the actions taken by the territorial communities, which is a major source of their success in the process of European integration.
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