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Polityka regionalna w debacie o konstytucji europejskiej

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych wa¿nych aspektów polityki re-
gionalnej, odgrywaj¹cej znacz¹c¹ rolê w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstw i gospoda-
rek poszczególnych regionów Wspólnoty Europejskiej, poprzez krótkie omówienie jej celów
i narzêdzi, przedstawienie procesu ewolucji, a nastêpnie poruszenie problemów i uwag przedsta-
wionych w �wietle debaty nad projektem traktatu ustanawiaj¹cego konstytucjê dla Europy.

Zakres i cele polityki regionalnej

Nadrzêdnym celem polityki regionalnej jest wzmocnienie spójno�ci gospodarczej i spo³ecz-
nej Wspólnoty, a w szczególno�ci zmniejszenie dysproporcji miêdzy regionami pod wzglêdem
poziomu rozwoju oraz zmniejszenie zacofania regionów lub obszarów najmniej uprzywilejo-
wanych, w tym równie¿ stref wiejskich. Tak sformu³owane zakres i cele polityki regionalnej
okre�la art.158 TWE. Uzupe³nieniem tego zapisu jest nastêpny w kolejno�ci art. 159 TWE, na
którego podstawie pañstwa prowadz¹ i koordynuj¹ swoje polityki gospodarcze. Ponadto,
uwzglêdnia siê te cele przy formu³owaniu i realizacji polityk Wspólnot oraz przy urzeczywist-
nianiu rynku wewnêtrznego1. Za³o¿eniem i podstaw¹ polityki regionalnej jest zatem koniecz-
no�æ wyrównywania ró¿nic miêdzyregionalnych, zmniejszenie nierówno�ci gospodarczych
i spo³ecznych miêdzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami, a przez to zwiêkszenie spo-
³ecznej i gospodarczej spójno�ci ca³o�ci Unii Europejskiej.

Ewolucja polityki regionalnej

W traktacie rzymskim z 1957 r., powo³uj¹cym EWG, polityka regionalna zosta³a potraktowana
do�æ ogólnikowo. W preambule pañstwa cz³onkowskie da³y wprawdzie wyraz swym d¹¿eniom
�aby zjednoczyæ gospodarkê narodow¹ i wspieraæ jej harmonijny rozwój, zmniejszaj¹c ró¿nice
pomiêdzy poszczególnymi obszarami�, jednak w praktyce polityka koncentrowa³a siê na koordy-
nowaniu polityki regionalnej pañstw cz³onkowskich, ze wzglêdu na ochronê przed ewentualnymi
wypaczeniami swobody konkurencji. W konsekwencji by³a to raczej sygnalizacja w zakresie
polityk regionalnych, daj¹ca ewentualne podstawy do jej istnienia, nie by³a ona jednak w³a�ci-
wym fundamentem � ogranicza³a siê w wyj¹tkowych sytuacjach do wzmianek m.in. w zakresie
postanowieñ dotycz¹cych polityki rolnej (art. 33 i 36 TWE) i transportowej (art. 76 TWE) czy
mo¿liwo�ci przej�ciowego zastosowania klauzuli salwatoryjnej w wypadku powa¿nych trudno-
�ci regionalnych (art. 226, obecnie skre�lony).

Na mocy traktatu EWG 1.01.1958 r. utworzono Europejski Bank Inwestycyjny, którego statuto-
wym celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju Wspólnoty. Pierwsze prze³omowe dzia³ania

1 Dokumenty europejskie, oprac. A. Przyborowska-Klimczak i E. Skrzyd³o-Tefelska, t. IV, Lublin 2003,
s. 227.
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w zakresie polityki regionalnej mia³y miejsce w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w.,
kiedy to w ramach Komisji Europejskiej utworzono Dyrekcjê Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej.
Nastêpnie na konferencji w Pary¿u postanowiono zapewniæ �rodki finansowe dla celów polityki
regionalnej. Nadano wówczas wymiar regionalny dwóm funduszom bud¿etowym: Europejskiemu
Funduszowi Spo³ecznemu i Europejskiemu Funduszowi Orientacji i Gwarancji Rolnej; ustalono
tak¿e zasady utworzenia specjalnego funduszu regionalnego, który ostatecznie powsta³ jako
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wszystkie �rodki Funduszu by³y rozdzielane miê-
dzy pañstwa cz³onkowskie wed³ug systemu kwotowego. Dopiero od 1980 r. zarezerwowano 5%
�rodków na finansowanie przez komisje tzw. dzia³añ specyficznych o charakterze rzeczywi�cie
wspólnotowym. Do powa¿niejszej zmiany zasad funkcjonowania ERDF (European Regional
Development Found) dosz³o w 1985 r. Obowi¹zuj¹ce kwoty krajowe w Funduszu zast¹piono
wówczas tzw. wide³kami interwencji, które gwarantowa³y poszczególnym pañstwom w skali 3 lat
jedynie doln¹ granicê udzia³u. Wprowadzono zasadê programowania rozwoju regionalnego,
oznaczaj¹c¹ odst¹pienie od finansowania pojedynczych projektów na rzecz programów inicjo-
wanych przez Wspólnotê lub programów krajowych, maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty jako
ca³o�ci. Jednak dopiero Jednolity Akt Europejski z 1986 r. wprowadzi³ do traktatu ustanawiaj¹cego
EWG tytu³ �Spójno�æ ekonomiczna i spo³eczna�. W tym samym czasie rozpoczêto reformy funduszy
strukturalnych. W latach 1989�1993 zrealizowano pierwszy wieloletni program finansowania
wspólnej polityki strukturalnej. Za podstawowe zasady polityki strukturalnej Wspólnoty uznano:
koncentracjê �rodków pod wzglêdem geograficznym i funkcjonalnym; przyznanie priorytetu
programom wieloletnim i dzia³aniom strukturalnym; oparcie selekcji regionów, którym przys³u-
guje pomoc, na kryteriach wspólnotowych; ostateczne odst¹pienie od systemu kwotowego na
rzecz zasady wspó³finansowania; partnerstwo: �cis³¹ wspó³pracê miêdzy Komisj¹ Europejsk¹
a odpowiednimi w³adzami na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w przygotowaniu
i realizacji programów. Ponadto, Komisja Europejska zosta³a upowa¿niona do wystêpowania,
w ramach okre�lonego bud¿etu, z tzw. inicjatywami wspólnotowymi2.

W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. rola polityki regionalnej wzros³a, przede wszystkim za
spraw¹ traktatu z Maastricht, do rangi jednej z najwa¿niejszych polityk Wspólnot Europejskich.
Na mocy traktatu utworzono nowy instrument finansowy polityki regionalnej � Fundusz Spój-
no�ci � o zakresie dzia³ania nie regionalnym, lecz krajowym. Pomoc z Funduszu Spójno�ci jest
przeznaczana na finansowanie projektów w dziedzinie ochrony �rodowiska i inwestycje w infra-
strukturê transportow¹ pañstw, w których PKB na mieszkañca jest ni¿szy ni¿ 90% �redniej dla
ca³ej UE. Powo³ano tak¿e nowy organ doradczy � Komitet Regionów, bêd¹cy reprezentacj¹
w³adz regionalnych i lokalnych z pañstw Unii Europejskiej. Komitet jest instytucj¹ doradcz¹
Rady UE i Komisji Europejskiej. Sk³ada siê z 222 przedstawicieli regionalnych i lokalnych osób
prawnych. Wprowadzono równie¿ reformê funduszy strukturalnych, której efektem by³o przyjê-
cie zasad polityki strukturalnej (zasady koncentracji programowania, partnerstwa oraz dodatko-
wo�ci), a tak¿e istotne zwiêkszenie �rodków na dzia³ania strukturalne.

W 1999 r. w Agendzie 2000 podjêto decyzjê o dalszej reformie polityki regionalnej: zmniejszono
liczbê celów z 7 do 3 oraz wprowadzono nowy, bardziej zdecentralizowany sposób zarz¹dzania
funduszami strukturalnymi. Decentralizacja polega na tym, ¿e na poziomie Unii Europejskiej za-
twierdzane s¹ programy rozwoju regionalnego (musz¹ byæ zgodne z wytycznymi Komisji Europej-
skiej dla ka¿dego funduszu), a wyboru konkretnych projektów do realizacji dokonuj¹ w³adze

2 http:// www.umysl.pl/exporter/zarzadzanie/unia_2_regiony.html
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narodowe i regionalne. Obowi¹zuje zasada, ¿e ka¿dy projekt jest wspó³finansowany z funduszy, co
oznacza konieczno�æ zaanga¿owania równie¿ �rodków krajowych (publicznych lub prywatnych)3.

Cele polityki regionalnej

Obecnie realizowany jest program polityki regionalnej na lata 2000�2006, na który zarezerwo-
wano 213 mld euro. Program ma trzy cele. Pierwszy to promowanie rozwoju regionów opó�nio-
nych. Z pomocy w ramach tego celu mog¹ korzystaæ regiony, w których PKB na mieszkañca jest
mniejszy ni¿ 75% �redniej dla ca³ej UE, regiony s³abo zaludnione i regiony ultraperyferyjne.
Drugim celem jest wspieranie ekonomicznej i spo³ecznej konwersji regionów przemys³owych
(wiejskich i miejskich), prze¿ywaj¹cych trudno�ci strukturalne, trzecim za� pomoc na rzecz ada-
ptacji i modernizacji polityki oraz systemów o�wiaty, kszta³cenia zawodowego i zatrudnienia.

Du¿e znaczenie dla polityki regionalnej Unii maj¹ inicjatywy wspólnotowe, których celem jest
rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych ca³ego terytorium Wspólnot, a nie tylko okre�lonych
regionów. W ramach inicjatyw realizowane s¹ 4 programy: Interreg III dotycz¹cy wspó³pracy
ponadgranicznej miêdzy regionami, Urban II o pomocy w rozwoju obszarów miejskich znajduj¹-
cych siê w kryzysie, Leader + dotycz¹cy pomocy obszarom wiejskim oraz Equal maj¹cy na celu
zwalczanie dyskryminacji i nierówno�ci w dostêpie do rynku pracy.

Do polityki regionalnej wliczane s¹ równie¿ dzia³ania w ramach Finansowego Instrumentu
Orientacji Rybo³ówstwa oraz dzia³ania innowacyjne w zakresie polityki regionalnej4.

Finansowanie polityki regionalnej

Wspólnotowa polityka regionalna jest realizowana przede wszystkim za pomoc¹ funduszy
strukturalnych, na które w latach 2000�2006 przeznaczono kwotê 195 mld euro:
� Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego s³u¿y finansowaniu dzia³añ z zakresu: rozwoju

infrastruktury, inwestycji tworz¹cych nowe miejsca pracy, projektów rozwoju lokalnego oraz
wsparcia dla ma³ych firm;

� Europejski Fundusz Spo³eczny ma na celu finansowanie projektów zwi¹zanych ze zwalcza-
niem bezrobocia;

� Instrument Finansowy Orientacji Rybo³ówstwa s³u¿y do wspierania modernizacji i restruktu-
ryzacji rybo³ówstwa;

� Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ma na celu finansowanie
programów wsparcia dla zacofanych obszarów rolniczych. Z sekcji Gwarancji tego Funduszu
jest finansowana wspólna polityka rolna.
�ród³ami finansowania polityki regionalnej s¹ równie¿ dwa fundusze nienale¿¹ce do fundu-

szy strukturalnych: Fundusz Spójno�ci i Fundusz Solidarno�ci5.

Zasady polityki regionalnej

Kolejnym wa¿nym aspektem polityki regionalnej s¹ jej zasady. Dziêki nim mo¿liwa jest kon-
trola w³a�ciwego wykorzystywania �rodków na realizacjê polityki regionalnej, dbanie o ich
gospodarne i efektywne wykorzystanie, zgodne z za³o¿onymi celami. Zasady le¿¹ u podstaw
wspólnotowej polityki regionalnej; w du¿ej mierze s¹ wyrazem do�wiadczeñ Komisji Europej-
skiej zdobytych podczas prób koordynowania i finansowego wspierania polityk regionalnych
krajów cz³onkowskich. Ze wzglêdu na bardziej rygorystyczne stosowanie zasad polityki regio-
nalnej w praktyce, s¹ one przy okazji reform doskonalone i doprecyzowywane.

3 http://www.libr.sejm.gov.pl/oide/print.php?topic=polityki&id=regionalna
4 http://www.infoeuropa.gov.pl/html/print92_.html
5 Polityka regionalna w Unii Europejskiej � Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójno�ci, Biuro Studiów
i Ekspertyz, Warszawa 1998.
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Do sformu³owania zasad dosz³o w zwi¹zku z reformami funduszy strukturalnych w 1988 r.
Od ich nale¿ytego egzekwowania zale¿y efektywno�æ i skuteczno�æ wspólnotowych dzia³añ
w zakresie polityki regionalnej.

Polityka regionalna w Unii Europejskiej jest obecnie oparta na nastêpuj¹cych organizacyj-
nych zasadach dzia³ania:
� koncentracji, czyli skupienia maksymalnej czê�ci �rodków Unii w regionach znajduj¹cych

siê w najtrudniejszej sytuacji (tzw. obszarach problemowych);
� partnerstwa, czyli wspó³dzia³ania Komisji Europejskiej z odpowiednimi w³adzami publicznymi

danego pañstwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w procesach przygotowywa-
nia, finansowania, nadzoru i oceny dzia³añ;

� programowania, czyli skupienia siê na trwa³ym rozwi¹zywaniu problemów danego regionu,
co wymaga wieloletniego horyzontu czasowego i planowania (nie finansuje siê pojedyn-
czych projektów). Programowanie ustala harmonogram alokacji �rodków pomocowych;

� dodatkowo�ci (uzupe³nienia), która polega na uzupe³nianiu funduszu Unii �rodkami poszcze-
gólnych pañstw6.

Debata polityczna

Debacie na temat polityki regionalnej w konstytucji po�wiêcono wiele uwagi g³ównie na sesji
Konwentu Europejskiego 25.06.2002 r., w ramach prac sektora w³adz lokalnych i regionalnych.
Zarówno obserwatorzy Komitetu Regionów, jak i przedstawiciele organizacji bior¹cy udzia³
w sesji podkre�lili szczególn¹ rolê oraz naturê podmiotów lokalnych i regionalnych bêd¹cych
elekcyjnie wybranymi przedstawicielami obywateli, a tak¿e wezwali do poszanowania swoich
kompetencji i zadañ, polegaj¹cych g³ównie na wdra¿aniu prawodawstwa unijnego. Podkre�lono,
¿e Europa jest zarz¹dzana na czterech poziomach: lokalnym, regionalnym, narodowym i europej-
skim. Obserwatorzy stwierdzili, ¿e Komitet Regionów powinien staæ siê instytucj¹ unijn¹ i mieæ
prawo wnoszenia spraw do Trybuna³u Sprawiedliwo�ci. Pragn¹ oni poszerzenia obszarów, w których
konsultacja z Komitetem Regionów by³aby obowi¹zkowa, oraz nadania wiêkszej rangi opiniom
Komitetu poprzez zobowi¹zanie instytucji do podawania przyczyn wówczas, gdy nie zgadzaj¹
siê z jego opini¹. Wszyscy reprezentuj¹cy ten sektor podkre�lili potrzebê wsparcia unijnych
instytucji, opowiadaj¹c siê za traktatem konstytucyjnym i wyra¿aj¹c przywi¹zanie do polityki
o silnym wp³ywie terytorialnym w³¹cznie z polityk¹ wspó³pracy transgranicznej, która w ich
przekonaniu nie powinna byæ ponownie nacjonalizowana. Pojawi³y siê g³osy nawo³uj¹ce do
tworzenia mniej szczegó³owego ustawodawstwa i w³¹czenia do procesów legislacyjnych jednostek
terytorialnych, które najczê�ciej maj¹ wdra¿aæ ustawodawstwo na wczesnym etapie tworzenia.
Wszyscy poparli ideê �cis³ej kontroli zasady pomocniczo�ci, która ma byæ rozumiana przede wszystkim
jako zasada blisko�ci z obywatelami. Zaproponowano, by traktat zawiera³ �zasadê powi¹zania�,
w my�l której ustawodawca powinien ponosiæ konsekwencje finansowe swoich decyzji lub
przekazaæ podmiotom terytorialnym, w przypadku gdy musz¹ one stosowaæ te decyzje, �rodki na
ten cel. Liczni przedstawiciele regionów maj¹cych kompetencje ustawodawcze opowiadali siê
za prawem do indywidualnego odwo³ywania siê do Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, bardziej zaak-
centowanej obecno�ci ministrów regionalnych w Radzie i za uczestnictwem, poprzez zgroma-
dzenie regionalne, w Konferencji Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów
Unii Europejskiej7.

6 http://www.cie.gov.pl/fundusze/strukturalna/informacje/main.html
7 Raport koñcowy przewodnicz¹cego grupy roboczej VI: Zarz¹dzanie Ekonomiczne dla Konwentu Euro-

pejskiego, CONV 357/02, str. 169.
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6 i 7.02.2003 r. odby³a siê w Brukseli XV Sesja Plenarna Konwentu Europejskiego, a w jej
trakcie debata dotycz¹ca wymiaru regionalnego i lokalnego w Europie. Cz³onkowie Konwentu
zwracali uwagê na znaczenie wymiaru lokalnego i regionalnego w Europie i na potrzebê w³¹czenia
w³adz lokalnych i regionalnych do procesu decyzyjnego w UE poprzez mechanizm konsultacji
i partnerstwa. Zdecydowana wiêkszo�æ wypowiedzia³a siê za przyznaniem Komitetowi Regio-
nów prawa skargi do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawach dotycz¹cych naru-
szania zasady subsydiarno�ci. Michel Barnier, komisarz odpowiedzialny za politykê regionaln¹,
wskaza³ na potrzebê budowy �Europy zjednoczonej, ale nie ujednoliconej�. Unia Europejska
musi respektowaæ strukturê administracyjn¹ pañstw cz³onkowskich. Barnier opowiedzia³ siê za
konsultacjami z w³adzami lokalnymi i regionalnymi przy opracowywaniu i realizacji ustawodawstwa
i programów europejskich, za przyznaniem prawa skargi do ETS Komitetowi Regionów oraz
w³adzom lokalnym, które by to prawo wykonywa³y albo przez Komitet Regionów, albo za po�rednic-
twem pañstw cz³onkowskich. Postulowa³ tak¿e uwzglêdnienie specyficznej roli terytoriów
peryferyjnych, co by³o te¿ podnoszone przez cz³onków Konwentu reprezentuj¹cych Francjê,
Hiszpaniê i Portugaliê. Przedstawiciele Finlandii zwrócili uwagê na potrzebê zachowania specjal-
nego statusu Wysp Alandzkich oraz uwzglêdnienia specyfiki regionów arktycznych. Komisarz
Barnier podkre�li³ potrzebê prowadzenia w przysz³o�ci polityki spójno�ci terytorialnej, w ramach
której znacz¹cy nacisk k³adziono by na wspó³pracê transgraniczn¹. Przedstawiciel Francji zapro-
ponowa³, aby rozwój wspó³pracy transgranicznej wpisaæ do traktatu jako jeden z celów Unii
Europejskiej.

Przedstawiciele Niemiec, Belgii i Austrii zwrócili uwagê na potrzebê przyznania prawa skargi
do ETS przynajmniej regionom maj¹cym uprawnienia legislacyjne. Belgia zaproponowa³a prze-
redagowanie obecnego art. 203 TWE, przewiduj¹cego mo¿liwo�æ reprezentacji w Radzie pañ-
stwa cz³onkowskiego przez region, tak aby pañstwa cz³onkowskie mog³y delegowaæ prawo
skargi do ETS do swoich jednostek terytorialnych. Wiêkszo�æ cz³onków Konwentu wypowiada-
³a siê przeciwko przyznawaniu regionom prawa skargi. Zwrócono uwagê na rosn¹c¹ rolê regio-
nów w równowa¿eniu wp³ywów procesu globalizacji. Poparto w³¹czenie regionów do mechanizmu
konsultacji z KE i Rad¹ oraz obowi¹zek uzasadniania przez Komisjê faktu nieuwzglêdnienia
opinii Komitetu Regionów w sprawie subsydiarno�ci. Niektórzy cz³onkowie Konwentu poru-
szyli problem sk³adu Komitetu Regionów, którego reprezentatywno�æ pozostawia wiele do ¿y-
czenia. Przedstawiciel Szkocji zwróci³ uwagê, ¿e Malta bêdzie mia³a piêciu przedstawicieli
w Komitecie Regionów, podczas gdy Bawaria, Szkocja i Katalonia � jedynie po dwóch. Doda³
równie¿, ¿e wiele krajów mniejszych od Szkocji bêdzie mia³o prawo skargi do ETS, i stwierdzi³, ¿e
S³owacja, niemaj¹ca dostêpu do morza, bêdzie zasiada³a w Radzie Rybo³ówstwa, w której nie
bêdzie ¿adnego Szkota. Pojawi³y siê te¿ sugestie zmiany nazwy Komitetu Regionów. Niemcy
zaproponowa³y, aby nazwaæ go Zgromadzeniem Regionów Europy. Prezydent Komitetu Regionów
postulowa³ (podobnie jak wielu cz³onków Konwentu), aby Komisja i Rada uzasadnia³y za
ka¿dym razem odej�cie od opinii Komitetu Regionów wyra¿onej w ramach mechanizmu konsultacji.
Domaga³ siê równie¿ nadania Komitetowi Regionów rangi instytucji europejskiej, ale postulat
ten nie uzyska³ aprobaty cz³onków Konwentu8.

Konsekwencj¹ debat jest projekt traktatu konstytucyjnego, który w zakresie polityki regio-
nalnej zawiera unormowania w sekcji trzeciej, zatytu³owanej �Spójno�æ gospodarcza, spo³eczna
i terytorialna�. Artyku³ III-16 okre�la, ¿e �w celu wspierania harmonijnego rozwoju ca³ej Unii,
rozwija ona i prowadzi dzia³ania s³u¿¹ce wzmocnieniu jej spójno�ci gospodarczej, spo³ecznej

8 Notatka z XV Sesji Plenarnej Konwentu Europejskiego, Bruksela, 6 i 7.02.2003 r.
(http://www.futurum.gov.pl)
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i terytorialnej. W szczególno�ci Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju
ró¿nych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obsza-
rów wiejskich�. Artyku³ ten jest podstawowym zapisem konstytucyjnym reguluj¹cym i daj¹cym
podstawê dzia³ania w zakresie polityki regionalnej. Artyku³ III-17 mówi: �Pañstwa cz³onkowskie
prowadz¹ polityki gospodarcze i koordynuj¹ je w taki sposób, aby osi¹gn¹æ tak¿e cele okre�lone
w artykule III-16�. Przy formu³owaniu i urzeczywistnianiu polityk i dzia³añ Unii oraz przy urzeczy-
wistnianiu rynku wewnêtrznego bierze siê pod uwagê te cele i przyczynia siê do ich realizacji.
Unia wspiera osi¹ganie tych celów przez dzia³ania, które podejmuje za po�rednictwem funduszy
strukturalnych (EFOiGR, EFS, EFRR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istnie-
j¹cych instrumentów finansowych.

Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Ministrów, Komitetowi
Regionów i Komitetowi Ekonomiczno-Spo³ecznemu sprawozdanie w sprawie postêpów w urze-
czywistnianiu spójno�ci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej oraz w sprawie sposobu, w jaki
ró¿ne �rodki przewidziane w niniejszym artykule przyczyni³y siê do tego.

Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa mo¿e ustanowiæ wszelkie �rodki specjalne
poza funduszami i bez uszczerbku dla �rodków przyjêtych w ramach innych polityk Unii. Ustawa
europejska i europejska ustawa ramowa s¹ uchwalane po konsultacji z Komitetem Regionów
i Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym. Artyku³ ten zawiera istotne postanowienie dotycz¹ce
wspó³dzia³ania pañstw cz³onkowskich i Wspólnoty w celu realizacji polityki regionalnej. Pod-
kre�la istotn¹ rolê Komitetu Regionów w tworzeniu i kreowaniu polityki regionalnej. Artyku³ III-18
okre�la podstawowe zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: �przyczynianie
siê do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez udzia³ w rozwoju
i dostosowaniu strukturalnym regionów opó�nionych w rozwoju oraz w przekszta³caniu upada-
j¹cych regionów przemys³owych�. W artykule III-119 mowa jest o tym, ¿e �bez uszczerbku dla art.
III-120 ustawa europejska okre�la zadania, cele priorytetowe i organizacjê funduszy strukturalnych,
co mo¿e obejmowaæ grupowanie funduszy, oraz ogólne zasady maj¹ce do nich zastosowanie, jak
równie¿ przepisy niezbêdne do zapewnienia ich skuteczno�ci oraz koordynacji funduszy miêdzy
sob¹ i z innymi istniej¹cymi instrumentami finansowymi�.

Fundusz Spójno�ci, utworzony przez ustawê europejsk¹, wspiera finansowo projekty w dziedzi-
nach �rodowiska przyrodniczego i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej.

W ka¿dym przypadku ustawa europejska jest uchwalana po konsultacji z Komitetem Regio-
nów i Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym. Rada Ministrów stanowi jednomy�lnie do 1 stycz-
nia 2007 roku. Zapis ten daje gwarancje okre�laj¹ce, ¿e zadania, cele i organizacja funduszy
strukturalnych wynikaj¹ wy³¹cznie z ustawy europejskiej, która w ka¿dym wypadku musi zo-
staæ skonsultowana z KR.

Komitet Regionów jest organem doradczym. Jego podstawowe zadania i organizacja zawarte
s¹ w sekcji 3 zatytu³owanej �Organy doradcze Unii� w podsekcji 1 projektu traktatu konstytucyjnego.
Artyku³ III-292 okre�la liczbê cz³onków KR nieprzekraczaj¹c¹ 350. Rada Ministrów podejmuje
jednomy�lnie decyzjê europejsk¹ okre�laj¹c¹ sk³ad Komitetu.

Cz³onkowie Komitetu oraz zastêpcy cz³onków s¹ mianowani na okres piêciu lat. Ich mandaty
s¹ odnawialne.

Rada Ministrów podejmuje decyzjê ustalaj¹c¹ listê cz³onków oraz zastêpców cz³onków Komi-
tetu, sporz¹dzon¹ zgodnie z propozycjami ka¿dego z pañstw cz³onkowskich.

Kadencja cz³onka Komitetu koñczy siê automatycznie, gdy mandat, na podstawie którego
zosta³ zaproponowany, dobiega koñca. Jest on wówczas zastêpowany na czas pozostaj¹cy do
zakoñczenia kadencji, zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹.

Cz³onkowie Komitetu nie mog¹ byæ równocze�nie cz³onkami Parlamentu Europejskiego.
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W artykule III-293 zawarte s¹ podstawy organizacyjne KR: �KR wybiera spo�ród swoich
cz³onków przewodnicz¹cego i prezydium na okres dwóch i pó³ roku. Uchwala on swój w³asny
regulamin. Komitet jest zwo³ywany przez przewodnicz¹cego na ¿¹dania Parlamentu Europejskiego,
Rady Ministrów lub Komisji. Mo¿e równie¿ zbieraæ siê z inicjatywy w³asnej�.

W artykule III-294 okre�lone s¹ relacje miêdzy KR a PE i RM oraz Komisj¹. KR jest wiêc
konsultowany przez PE, RM lub Komisjê w przypadkach przewidzianych w Konstytucji oraz we
wszystkich innych przypadkach, w szczególno�ci gdy maj¹ one zwi¹zek ze wspó³prac¹ transgra-
niczn¹, o ile jedna z tych instytucji uzna to za stosowne.

Parlament Europejski, Rada Ministrów lub Komisja wyznaczaj¹ Komitetowi, je�li uznaj¹ to za
niezbêdne, termin na dostarczenie opinii, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ miesi¹c od daty skiero-
wania do przewodnicz¹cego zawiadomienia w danej sprawie. Po up³ywie wyznaczonego terminu
brak opinii nie stanowi przeszkody w podjêciu dalszych dzia³añ.

Je�li Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny jest konsultowany na mocy artyku³u III-298, Komitet
Regionów jest informowany przez Parlament Europejski, Radê Ministrów lub Komisjê o ¿¹daniu
wydania opinii. Mo¿e on wydawaæ opinie z w³asnej inicjatywy, je�li uzna to za stosowne.

Opinia Komitetu, jak równie¿ protokó³ z obrad s¹ przesy³ane Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie Ministrów i Komisji.

Wnioski

Z powy¿szych zapisów zawartych w projekcie Traktatu Konstytucyjnego mo¿na wniosko-
waæ, ¿e wyznaczaj¹ one pewne ramy dzia³añ w ramach polityki regionalnej i daj¹ gwarancjê
realizacji celów polityki regionalnej. Proponowane artyku³y pozwalaj¹ domniemywaæ, ¿e g³ównym
celem polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest zmniejszanie ró¿nic w poziomie ¿ycia i rozwoju
gospodarczego miêdzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami. Z punktu widzenia procesów
integracyjnych Unii mo¿na uwa¿aæ, ¿e daj¹ podstawê do ich pog³êbienia i niweluj¹ bariery
w dalszym ich postêpowaniu. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e polityka regionalna opiera siê na zasadach
partnerstwa i wspó³finansowania miêdzy Uni¹ a w³adzami centralnymi i regionalnymi danego
pañstwa. Z zapisów zawartych w koñcowym projekcie traktatu konstytucyjnego mo¿na wnio-
skowaæ, ¿e zapewniaj¹ one wsparcie finansowe projektów regionalnych podejmowanych w po-
szczególnych krajach oraz ukierunkowuj¹ ich dzia³ania na rzecz harmonijnej integracji z korzy�ci¹
dla ca³ej Wspólnoty. Mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e sprzyjaj¹ procesom integracji europejskiej i wzmacniaj¹
instytucje wspólnotowe zorientowane na pobudzenie rozwoju gospodarczego i spo³ecznego
w regionach.

Z drugiej jednak strony w tocz¹cej siê debacie, pracach Konwentu oraz bêd¹cym jego wyra-
zem projekcie traktatu konstytucyjnego brak stanowczych g³osów oraz precyzyjnych i jedno-
znacznych zapisów pozwalaj¹cych okre�liæ w³a�ciwe zamiary Unii wobec polityki regionalnej.
Pozwalaj¹ one na swobodê interpretacji, co mo¿e odbiæ siê negatywnie na zaanga¿owaniu Unii
w sprawy polityki regionalnej. Tak szeroki margines swobody interpretacji nie sprzyja procesom
integracji, a tak¿e spójno�ci ca³ej struktury. Przepisy traktatu, który ma stanowiæ podstawê dzia³a-
nia Unii Europejskiej, powinny byæ jasne i klarowne. W art. I-3, w którym okre�lone s¹ cele Unii
tak¿e w zakresie polityki regionalnej, znajduje siê stosowny zapis mówi¹cy o tym, ¿e Unia �wspiera
spójno�æ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹ oraz solidarno�æ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi�.
Zapis ten wydaje siê byæ bardzo delikatny w wymowie, ale pozostawia furtkê wielu mo¿liwo�ciom
i postawom zachowawczym Unii w stosunku do przedmiotu polityki regionalnej. Taka tre�æ
w projekcie traktatu konstytucyjnego, nadaj¹ca ramy i kszta³t prawny tak potê¿nej strukturze,
jak¹ jest Unia, i o tak ogromnym potencjale drzemi¹cym w wysoko rozwiniêtych, czo³owych na
�wiecie gospodarkach wiêkszo�ci pañstw cz³onkowskich, jest niewystarczaj¹ca i nie daje pewno�ci
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co do w³a�ciwych zamiarów Unii w stosunku do polityki regionalnej. Patrz¹c przez pryzmat celu,
w jakim Unia Europejska zosta³a powo³ana do ¿ycia na arenie miêdzynarodowej, organizacja ta
powinna nie �wspieraæ�, ale �zapewniaæ� spójno�æ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹ przy
aktywnej � oczywi�cie � wspó³pracy pañstw cz³onkowskich. Ponadto, projekt traktatu konstytu-
cyjnego powinien zawieraæ definicjê regionu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku rynku
wewnêtrznego. Region w Unii Europejskiej jest niew¹tpliwie po�rednim ogniwem zarz¹dzania
w systemie organizacji terytorialnej. W strukturze pomiêdzy gmin¹ lub powiatem a organami
administracji centralnej zajmuje pozycjê ³¹cznika. Owszem, w doktrynie obowi¹zuje definicja
regionu okre�lona przez Parlament Europejski, ale zwa¿ywszy na to, ¿e region to z³o¿ony system
obejmuj¹cy spo³eczeñstwo, gospodarkê i �rodowisko, zawarcie w projekcie traktatu konstytucyj-
nego definicji okre�laj¹cej jasne kryterium takiej jednostki terytorialnej jest podstaw¹ do unik-
niêcia wszelkich w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z jego okre�leniem, a tak¿e podstaw¹ dzia³añ s³u¿¹cych
wzmocnieniu wspólnoty europejskiej � jej spójno�ci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej.

W projekcie traktatu konstytucji europejskiej w zakresie polityki regionalnej istotnym kro-
kiem naprzód jest poszerzenie, a zarazem doprecyzowanie zasady subsydiarno�ci poprzez
uwzglêdnienie i wskazanie w dotychczasowym podziale wykonywanych kompetencji miêdzy
Wspólnot¹ a pañstwami cz³onkowskimi dzia³añ tych drugich na p³aszczy�nie regionalnej i lokalnej.
Taki zapis pozwala domniemywaæ, ¿e zasada ta odnosi siê do ni¿szych poziomów organizacji
terytorialnej. W dotychczasowym zapisie w traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnoty Europejskie
nie by³o wzmianki na ten temat, co niektórzy poczytywali za troskê o ochronê prerogatyw pañ-
stwa przed zakusami przejmowania kompetencji przez instytucje wspólnotowe. Ponadto zapis
ten gwarantuje bezpo�rednio�æ zasady subsydiarno�ci wobec polityki regionalnej. Daje swoist¹
gwarancjê, ¿e wszelkie dzia³ania oraz problemy powinny byæ rozwi¹zywane, za³atwiane na tym
szczeblu, na którym jest najwiêcej informacji s³u¿¹cych ich rozwi¹zaniu, a temu w³a�nie powinna
przecie¿ s³u¿yæ omawiana zasada.

Z punktu widzenia wa¿no�ci polityki regionalnej, jej zadañ oraz roli w Unii Europejskiej,
a tak¿e gro�by unikniêcia jej drugorzêdnej roli, a nawet zaprzestania jej realizacji, s³uszn¹ ide¹,
jednak niezrealizowan¹, by³oby umieszczenie w projekcie traktatu konstytucyjnego zasad
organizacyjnych polityki regionalnej. Zasady ze swej istoty okre�laj¹ normy prawne, z których
wynikaj¹ inne normy, okre�laj¹ cechy danej instytucji, wyra¿aj¹ podstawowe warto�ci oraz za
takie s¹ uwa¿ane w orzecznictwie i doktrynie. Niwelowanie ró¿nic miêdzy poszczególnymi regio-
nami, wynikaj¹cych chocia¿by z zasz³o�ci historycznych lub postêpuj¹cych procesów gospo-
darczych, jest konieczne, aby nie nastêpowa³o zahamowanie procesów integracyjnych. Du¿e
ró¿nice regionalne mog¹ stanowiæ powa¿n¹ barierê dla tych procesów. Zawarcie zasad organi-
zacyjnych polityki regionalnej w tym projekcie niew¹tpliwie by³oby krokiem milowym w umac-
nianiu i realizacji celów, dla jakich zosta³a powo³ana Unia Europejska, a jednocze�nie sprzyja³oby
procesowi integracji, poniewa¿ nie mo¿na osi¹gaæ ¿adnych celów, je�li nie zbuduje siê odpo-
wiednich i pewnych regu³ postêpowania. Ponadto, polityka regionalna jako instrument osi¹gania
spójno�ci gospodarczej i spo³ecznej oparty na zasadach zawartych w traktacie konstytucyjnym
pozostawa³aby jednym z g³ównych priorytetów Unii Europejskiej. By³oby to uwieñczeniem
pewnego etapu ewolucji w ich rozwoju i dotychczasowym funkcjonowaniu.

Istotn¹ kwesti¹, która powinna zostaæ poruszona przy okazji debaty, a tak¿e prac nad projek-
tem traktatu konstytucyjnego, jest sprawa Komitetu Regionów, jego roli, uprawnieñ oraz pozycji
w strukturze europejskiej. Rol¹ Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk w³adz lokal-
nych i regionalnych wobec legislacji UE. Komitet wykonuje to zadanie, wydaj¹c opinie o propo-
zycjach Komisji. Je¿eli na pozycjê Komitetu Regionów spojrzymy przez pryzmat celów Unii:
dzia³ania na rzecz sta³ego rozwoju Europy, którego podstaw¹ jest zrównowa¿ony wzrost
gospodarczy, konkurencyjna spo³eczna gospodarka rynkowa zmierzaj¹ca do pe³nego zatrudnienia
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i postêpu spo³ecznego, wspieranie spójno�ci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej � nie po-
winna ograniczaæ siê tylko do roli opiniotwórczej, jak¹ pe³ni obecnie. Efektywno�æ polityki
regionalnej jest skoncentrowana na interesach regionu. Polityka, która przez stworzenie warun-
ków wzrostu konkurencyjno�ci regionów prowadzi do zwiêkszenia potencja³u lokalnego, usuwa
niesprawno�ci dzia³ania poszczególnych rynków przez odblokowanie mo¿liwo�ci rozwoju, nie
mo¿e byæ pozbawiona organu, który mia³by wp³yw na kszta³towanie oraz prowadzenie w tym
zakresie dzia³añ polityki regionalnej, nie mo¿e te¿ pozostawaæ obojêtna na obywateli, których
g³os w tej sprawie jest istotny, poniewa¿ to wspólnota jest wyrazem woli obywateli. Powinien to
byæ organ wspólnotowy, który mia³by taki sam status, jaki maj¹ samorz¹dy terytorialne w krajach
cz³onkowskich, wyposa¿ony we w³a�ciwe kompetencje, maj¹cy wp³yw na europejskie prawo-
dawstwo oraz nadaj¹cy impuls polityce europejskiej w dziedzinie problemów regionalnych. By³by
mocnym reprezentantem spo³eczno�ci terytorialnych. Przez stworzenie takiej struktury mo¿na
zapewniæ obywatelowi jak najwiêkszy wp³yw na dzia³ania wspólnoty oraz zwiêkszyæ udzia³ sa-
morz¹dów terytorialnych w europejskiej polityce regionalnej. Przyznanie w³a�ciwych kompeten-
cji pozwoli³oby Komitetowi Regionów staæ siê organem nadaj¹cym impuls polityce regionalnej,
poniewa¿ wszelkie dzia³ania powinny mieæ �ród³o na najni¿szych szczeblach wspólnoty, a nie
odwrotnie. Z pragmatycznego punktu widzenia Komitet Regionów powinien zostaæ obdarzony
wiêkszym presti¿em i kompetencjami; powinien zostaæ podniesiony do rangi instytucji Unii
Europejskiej nawet kosztem Rady Europejskiej, gdy¿ ta ostatnia w obecnym kszta³cie jest tylko
�ród³em biurokracji wspólnoty, nie wykonuje zadañ adekwatnych do presti¿u we wspólnocie.
I je�li ju¿ mia³aby pozostaæ, to � podobnie jak obecnie Komitet Regionów � powinna otrzymaæ
kompetencje organu opiniotwórczego.

Reasumuj¹c, projekt traktatu konstytucyjnego zawiera podstawy funkcjonowania polityki
regionalnej, ale wiele kwestii wymaga gruntownych zmian. Przy okazji prac nad projektem
traktatu konstytucyjnego mo¿na by³o je uwzglêdniæ, daj¹c wyraz celom, w jakim zmierza poli-
tyka regionalna, a przez w³a�ciwe jej dzia³anie � Unia Europejska. Zapisy w projekcie traktatu
konstytucyjnego powinny wyra�nie wskazywaæ, ¿e polityka ta jest wiarygodna, co gwarantuje
�rodki do jej realizacji. Jednak¿e najw³a�ciwszym miernikiem funkcjonowania polityki s¹ jej
wyra�ne efekty odczuwalne przez spo³eczeñstwo, spe³nienie oczekiwañ najubo¿szych regio-
nów oraz stworzenie im szansy rozwoju.

Regional Policy in Debate of the European Constitution

The aim of the compilation is to present some of the most important aspects of regional
policy by using a short summary showing its tasks and instruments, changes in evolution,
problems and remarks in the light of debate on the project of Treaty establishing the European
Constitution.

The composition consists of seven units where the author presents legal rules and the field
of regional policy supported by Treaty establishing the European Community. In the next chap-
ters the changes of regional policy are elaborated, its general aim initiated by Treaty of Rome
resolutions and successive development since 1957 until nowadays. It is done by creation of
European Investment Bank, Directorate General for Regional Policy, provision of financial
supplies, etc. The next units present the aims of regional policy realized on the basis of regional
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policy between 2000 and 2006, the importance of Community initiations and the means of  finan-
cial grants by structural funds. The next necessary aspect of regional policy discussed in this
composition are its principles which are the basis of  community regional policy. They are also
used in tests of Commission of the European Communities while coordination and regional
policy financial support by the Member States. The chapter about the debate on regional policy
in constitution, which was in the center of interest during The European Convention held on
25 June 2002 and 6, 7 February 2003 concerning works of Local and Regional Authorities, is one
of the most elaborated. The unit shows, talked over in discussion, problems of future regional
policy and the opinions of the debate members who were the observers of Committee of the
Regions. The discussion considered the future of  Committee of the Regions its relation betwe-
en other community institutions and development in its field. In this chapter the author relates to
the principle of subsidiarity using the opinions of debate members in this field and presents the
importance of local as well as regional meaning in Europe. He also points the need to include
Local and Regional Authorities in the process of making decisions in EU. In the point about
debate on constitutional treaty the right of Committee of the Regions to actions to European
Court of Justice in matters considered principle of subsidiarity was noticed by the members. The
author also presents the project of constitutional treaty on the basis of legal rules considered
regional policy, included in the third section of treaty entitled �Economic, Social and Territorial
Cohesion�.

The last unit presents author�s conclusions and remarks created while writing this composi-
tion. The most important conclusions are those about lack of determined positions as well as
precise and interchangeable notes in the project of constitutional treaty which allows the right
intentions of Union considered regional policy. Moreover, the absence of definition of region
and the lack of  regional policy organization principles were noticed.

In the last part the issues of Committee of the Regions, its role and changes in the own power
of decisions in regional policy are talked over, due to the fact that this institution is the closest to
the citizen, being a strong representative of local societies, ensuring the citizen the most impor-
tant influence on community actions and what�s more, increasing the participation of local self-
government in European regional policy.
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