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PROBLEMY SPÓJNOŚCI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 
W OBLICZU POSZERZENIA I POGŁĘBIENIA INTEGRACJI 

1. Regionalne dysproporcje w UE 

Unia Europejska nie jest obszarem jednolitym lecz sumą terytoriów 
państw członkowskich. Z kolei każde państwo składa się z szeregu regionów. 
Stąd cała UE jest podzielona na wiele regionów, a różnice istnieją na wszyst-
kich poziomach rozwoju tych wielu regionów. Są więc regiony wysoko roz-
winięte oraz pozostające za nimi w tyle. Różnice te pokazują tabela 1 i 2, a 
tabela 2 pokazuje dodatkowo różnice między najbogatszym a najbiedniej-
szym regionem każdego państwa członkowskiego. Unia Europejska dążąc 
do spójności regionalnej stara się zwalczać te dysproporcje dla osiągnięcia 
pewnego standardu rozwoju tych wszystkich regionów. W tym celu zwalcza 
izolację społeczno-gospodarczą, rozwija terytoria słabiej rozwinięte i dąży 
do bardziej równomiernego poziomu rozwoju wszystkich regionów. 

Tabela 1. 
Kraje UE. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
(przeciętna UE = 100 ECU na mieszkańca) 

Lp- Państwa członkowskie 
PKB na 1 mieszkańca 

(przeciętna UE = 
100 ECU/mieszk.) 

1. Austria 116.5 
2. Belgia 93.5 
3. Dania 104.0 
4. Finlandia 96.5 
5. Francja 130.0 
6. Grecja 43.5 
7. Hiszpania 64.0 
8. Holandia 99.5 
9. Irlandia 72.0 

10. Luksemburg 168.0 
11. Niemcy 140.5 
12. Portugalia 46.0 
13. Szwecja 120.5 
15. Wielka Brytania 96.0 
16. Włochy 85.5 

Źródto: Eurostat, Statistical yearbook 1996 
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Tabela 2. 
Regiony UE. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
(przeciętna UE = 100 ECU na mieszkańca) 

Państwa 
członkowskie 

Region 
najuboższy 

Region 
najbogatszy 

Różnica między 
najbogatszym 
i najuboższym 

regionem 
Przeciętna Unii = 100 ECU na mieszkańca 

Austria 77 (Burgenland) 176 (Wiedeń) 99 
Belgia 79 (Brabancja) 108 (Bruksela) 29 
Dania Przeciętna 104 
Finlandia 70 (Itá-Suomi) 123 (Ahvenanmaa) 53 
Francja 83 (Korsyka) 127 (Ile - de France) 94 
Grecja 34 (Epir) 53 (Attyka) 19 
Hiszpania 46 (Extremadura) 82 (Madryt) 36 
Holandia 81 (Flevoland) 117 36 
Irlandia Przeciętna 71 
Luksemburg Przeciętna 168 
Niemcy 60 (Maklemburgia) 221 (Hamburg) 161 
Portugalia 28 (Azory) 64 (Lizbona) 36 
Szwecja 103 (Östra 

Mellansv.) 
138 (Sztokholm) 35 

Wielka Brytania 65 (Merseyside) 127 (Wielki Londyn) 62 
Włochy 54 (Kalabria) 117 (Lombardia) 63 

Źródło: Eurostat, Statistical yearbook ] 996 

Toteż kiedy Traktatem z Maastricht powołano U E (1992 r.) uznano 
szczególną potrzebę reprezentowania interesów regionalnych w Europie i 
powołano Komitet Regionów jako instytucję odpowiedzialną za politykę 
regionalną i stworzenie kompetentnych i spójnych regionów europejskich1. 
Wyrównanie różnic rozwoju gospodarczego istniejących między krajami 
członkowskimi jest konieczne dla stworzenia jednolitego regionu z UE, czy-
li regionu, gdzie gospodarka oraz sfery życia społecznego są jednolite na ca-
łym terytorium. 

Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia regionalnej jednolitości w 
Europie są Europejskie Fundusze Strukturalne. Fundusze te zaczęły się po-
jawiać w Europejskiej Polityce Regionalnej w latach sześćdziesiątych i są 
stale rozszerzane. Istnieją cztery rodzaje takich funduszy. Pierwszym z nich 

1. Artykuł 198a, Traktat z Maastricht "Komitet składający się z przedstawicieli władz lokalnych 
i regionalnych, zwany dalej Komitetem Regionów zostaje niniejszym utworzony i będzie posia-
dał charakter doradczy". 
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byt Europejski Fundusz Socjalny (ESF) utworzony na mocy artykułu 123 
Traktatu Rzymskiego. Następnym byl powstały w 1962 roku Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), a jego część Orientacji 
miała za zadanie popieranie rozwoju regionalnego (od 1972 roku). Trzecim 
był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - 1975). Najmłod-
szym jest, utworzony w 1993 roku Instrument Finansowy Wspierania Rybo-
łówstwa (FIFG). 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ograniczony w swoim za-
stosowaniu do najbardziej zaniedbanych regionów, jest przeznaczony na in-
westycje produkcyjne, inwestycje w infrastrukturę obszaru i pomaga w roz-
woju drobnej przedsiębiorczości. 

Europejski Fundusz Socjalny przeznaczony jest na rozwój szkolenia za-
wodowego i pomoc rekrutacyjną. Ma na celu zwalczanie długoterminowe-
go bezrobocia, pomaga młodym ludziom w dostępie na rynek pracy, wspo-
maga rozwój zatrudnienia i promuje równe szanse zatrudnienia dla męż-
czyzn i kobiet. 

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej zajmuje się sektorem 
rolniczym i rozwojem wiejskim. Ma na celu zwiększanie produktywności w 
rolnictwie, stabilizację rynków, tworzenie sprawiedliwych standardów życia 
dla wspólnoty rolnej i ustalanie rozsądnych cen dla konsumentów. 

Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa obejmuje strukturalne 
elementy rybołówstwa europejskiego i kultury wodnej. Przeznaczany jest 
głównie na zwalczanie nierówności regionalnych w ramach tego sektora2. 

Oryginalny Fundusz Strukturalny, datujący się z okresu Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej, składającej się z 6 państw znacznie zmienił się w 
czasie. Przez okres ponad czterdziestu lat był reformowany i dostosowywa-
ny wraz z kolejnymi poszerzeniami Wspólnoty (a było ich cztery). Musiał 
zaspokajać potrzeby nowych państw członkowskich i ich regionów, musiał 
dotrzymywać kroku naturalnym zmianom strukturalnym, które pojawiały 
się na rynkach pracy. 

Problem dysproporcji regionalnych nasilał się w wyniku kolejnych po-
szerzeń terytorialnych o Wielką Brytanię, Irlandię i Danię (1973), Grecję 
(1981), Hiszpanię i Portugalię (1986) oraz Austrię, Finlandię i Szwecję 
(1995). Natomiast pogłębienie procesów integracyjnych od strefy wolnego 
handlu przez unię celną i wspólny rynek aż do utworzenia unii gospodar-
czej i walutowej prowadziło do nierównomiernego rozłożenia oraz kumu-
lowania się kosztów i korzyści tego procesu w różnych regionach. 

2. Fundusze powyższe opisano na podstawie Art. 2 i 3 Rozporządzenia Rady nr 2081/93 oraz 
Rozporządzenia Rady nr 2080/93. 
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Każde poszerzenie wymagało nowych form alokacji zasobów i reform w 
ogólnej polityce regionalnej. Przystąpienie w 1973 roku Danii, Irlandii i 
Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Europejskiej przyniosło ze sobą nowe, sła-
bo rozwinięte regiony Irlandii Północnej, gór i wysp Szkocji w Wielkiej Bry-
tanii; całą Irlandię, jak również duńskie Jutlandię i Lolland. Stworzono 
wówczas ramy Funduszu Strukturalnego, by uwzględnić te słabo rozwinię-
te regiony w regulacjach pierwszego celu. Trzecie poszerzenie - z roku 1981 
wprowadziło fundusze strukturalne do słabo rozwiniętych regionów Grecji 
- Attyki, Krety, Macedonii i Epiru. W 1986 roku przyłączyły się Hiszpania i 
Portugalia, żądając finansowania dla swoich regionów, opóźnionych w roz-
woju społecznym i ekonomicznym. Tymi regionami są Andaluzja, Salaman-
ka i Walencja w Hiszpanii oraz Madeira i Algarve w Portugalii. W roku 
1995 Unia Europejska przyjęła trzy nowe kraje: Austrię, Finlandię i Szwe-
cję. Choć kraje te są stosunkowo wysoko rozwinięte, to również w ich regio-
nach terytorialnych istnieje potrzeba europejskich strukturalnych funduszy 
pomocowych. Regionami tymi są między innymi: Laponia, Kainuu i Savo w 
Finlandii, Burgenland w Austrii oraz Jämtland, Kopparberg i Norrambot-
ten w Szwecji. 

Fundusz Strukturalny dziś, musi zostać dostosowany do kolejnych posze-
rzeń i pogłębienia integracji (unia polityczna). Wraz z rozszerzeniem Unii na 
europejskiej mapie pojawią się nowe słabo rozwinięte regiony. Aby nowe re-
giony osiągnęły poziom europejski konieczne będą dalsze fundusze. 

2. Fundusze Strukturalne - narzędziami osiągania regionalnej jednostki 

Przed opisaniem tych celów należałoby wspomnieć, że dla potrzeb poli-
tyki regionalnej UE, stosuje się we Wspólnocie trzypoziomową klasyfikację 
regionów administracyjnych państw członkowskich zwaną Statystyczną No-
menklaturą Jednostek Terytorialnych (Nomenclature of Units for Territo-
rial Statistics - NUTS): 
* NUTS I - regiony odpowiadające wielkością niemieckim krajom związko-

wym (Länder); 
* NUTS II - to poziom drugi obejmujący regiony odpowiadające np. fran-

cuskim régions lub hiszpańskim communidades autonomas; 
* NUTS III - (trzeci szczebel) - obszary odpowiadające francuskim deper-

tements lub niemieckim kreise3. 

3. Luksemburg jest uważany jako w całości należący do NUTS I, II i III, Irlandia i Dania do I i 
II, a Szwecja do NUTS I, za Eurostat Regions 19% - Statistical Yearbook, ECSC - EC - EAEC, 
Brussels and Luxembourge 1997, s. X. 
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Cztery wspomniane Fundusze Strukturalne (Europejski Fundusz So-
cjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego oraz Instrument Finansowy Wspierania Rybo-
łówstwa) są przeznaczone na realizację ogólnych i uniwersalnych celów po-
lityki regionalnej państw członkowskich, które w przyszłości będą się także 
odnosić do nowych członków UE. Do roku 2000 było sześć takich ogólnych 
i uniwersalnych celów. Działania w ich ramach to: 

1) Promocja rozwoju i dostosowania strukturalne tych regionów, które po-
zostają w tyle pod względem poziomu rozwoju (ERDF, ESF, FAGGF -
sekcja orientacji); 

2) Restrukturyzacja regionów dotkniętych kryzysem przemysłowym - o 
upadających przemysłach (ERDF, FSF); 

3) Fundusze strukturalne zajmują się przede wszystkim człowiekiem, stąd 
dążą do zwalczania bezrobocia, integracja młodych ludzi i ludzi, którzy 
zostali wyłączeni z zasobów siły roboczej, promują także równość szans 
między mężczyznami a kobietami (ESF); 

4) Fundusze przeznaczone są na zmiany dostosowawcze zachodzące w 
przemyśle oraz w ramach systemów produkcji i ułatwiają adaptację pra-
cowników do tych zmian (ESF); 

5) Promocja rozwoju wsi poprzez: 
a) reformę Wspólnej Polityki Rolnej UE (FAGGF - sekcja orientacji), 
b) dostosowania strukturalne terenów wiejskich (ERDF, ESF, FAGGF -

sekcja orientacji); 
6) Promocja tych regionów europejskich, gdzie gęstość zaludnienia jest bar-

dzo niska (ERDF, ESF, FAGGF - sekcja orientacji). 

Przy identyfikowaniu regionów bądź grup społecznych kwalifikujących 
się do poszczególnych celów bierze się pod uwagę zdolność do tworzenia 
dochodu, stopę bezrobocia oraz inne kryteria pozwalające zdefiniować spe-
cyficzne problemy sektorów gospodarczych lub regionów. 

Polityka regionalna UE na najbliższe lata ma na celu zwiększenie sku-
teczności działania funduszy strukturalnych przy jednoczesnym zachowaniu 
wielkości wsparcia finansowego i zwiększeniu liczby krajów i regionów 
otrzymujących pomoc4. Jej urzeczywistnianiu w takim kształcie ma sprzyjać 
zmniejszenie ilości celów strukturalnych oraz zmniejszenie liczby ludności 

4. Maciaszczyk A., Spójność ekonomiczno-spoteczna w Unii Europejskiej, w: red. nauk. MC. 
Blaszczyk, J. Świerkocki, Wybrane problemy integracji europejskiej, Integracja Europej-
ska/Curicula nr 4, Instytut Europejski, Łódź 1998, s. 110. 

255 



{Irablcmy s p ó j n o ś c i r e g i o n a l n e j l in i i E u r o p e j s k i e j 

korzystającej z tej pomocy (z 50 do 35-40% ludności Unii ) . Nowa polityka 
regionalna skoncentruje się w jeszcze większym stopniu na wspieraniu re-
gionów opóźnionych gospodarczo, a także na różnicowaniu działalności go-
spodarczej regionów i rozwoju zasobów ludzkich. 

Rada Europejska określiła pułap finansowy na działania strukturalne w 
latach 2000-2006 na poziomie 213 mld euro (średniorocznie 30,4 mld euro) 
dla dotychczasowych członków UE, w tym na działania finansowane za po-
mocą funduszy strukturalnych - 195 mld euro (średniorocznie 27,8 mld eu-
ro). Komisja przewiduje, że w 69,7% (135,9 mld euro) fundusze sfinansują 
działania podjęte w ramach Celu 1 - rozwój regionów mniej zamożnych, w 
11,5% (22,5 mld euro) w ramach Celu 2 - restrukturyzacja ekonomiczna i 
społeczna i wreszcie w 12,3% (24,0 mld euro) w ramach Celu 3 - strategia 
wobec zasobów ludzkich. Wykluczono udział regionów objętych Celem 1 w 
funduszach dostępnych w ramach Celu 2 i Celu 35. 

Na obecnej reformie polityki regionalnej stosunkowo najwięcej zyskają 
Niemcy (szczególnie wschodnie landy niemieckie), Grecja i Włochy, a nie-
co mniej Hiszpania i Portugalia. Paradoksalnie sukces gospodarczy Irlandii 
obserwowany na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat znacznie ograniczył jej 
możliwości ubiegania się o fundusze strukturalne z UE . W efekcie, Irlandia 
otrzyma rokrocznie z budżetu U E na pomoc strukturalną w latach 2000-
-2006 przeszło o połowę mniej środków niż otrzymywała w latach 1994-
-1999. Przy pomocy środków funduszy strukturalnych, U E próbuje osią-
gnąć pełną spójność regionalną dla osiągnięcia równomiernego rozwoju 
wewnętrznego oraz wyższego poziomu konkurencyjności w świecie. 

3. Unia Europejska po 2000 r. 

Obecnie do U E zgłaszają swój akces inne kraje europejskie, m.in. z re-
gionu Europy Środkowej i Wschodniej6, a z pięcioma z nich (Węgry, Pol-
ska, Czechy, Estonia, Słowenia) Wspólnota rozpoczęła negocjacje. Wraz z 
ich przyjęciem pojawi się więcej słabo rozwiniętych regionów i środki Fun-
duszu Strukturalnego będą przekazywane tym nowym regionom, aby wy-
równać różnice pomiędzy obecnymi państwami członkowskimi a nowymi7. 

5. Woreta R., Budżetowe konsekwencje integracji Polski z UE, referat na konferencję: Warunki 
uczestnictwa Polski w UE, 26-27 października 1999 r., Katedra Handlu i Finansów Międzyna-
rodowych, Uniwersytet Łódzki. 

6. Pod koniec przewodnictwa w U E Luksemburga (grudzień 1997) zdecydowano o otwarciu ne-
gocjacji z Węgrami, Polską, Czechami, Słowenią, Estonią, Rumunią, Litwą, Łotwą, Słowacją, 
Bułgarią oraz Cyprem. W opracowaniu szczególnie zwrócono uwagę na region państw Euro-
py Środkowo-Wschodniej jako przyszłe poszerzenie. 

7. Agenda 2000, 1997. 
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Obecna sytuacja gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej 
znacznie odbiega od sytuacji w Unii Europejskiej. Nowe gospodarki pozo-
stają w tyle za standardami Unii i stąd konieczne będą znaczne inwestycje 
z Funduszu Strukturalnego. Biorąc pod uwagę czynniki ważne z punktu wi-
dzenia Funduszu Strukturalnego, statystyki przedstawiają się następująco. 

Tabela 3. 
Sytuacja gospodarcza w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
ubiegającej się o akces do Unii Europejskiej 

Kraj 

PKB w cenach 
bieżących 
rynkowych 

w ECU 
na g łowę 

PKB mierzony 
parytetem siły 

nabywczej w ECU 
na głowę jako % 
przeciętnej Unii 

Rolnictwo % 
zatrudnionej 

siły 
roboczej 

Bezrobocie w % 

Węgry 19 37 8.0 10.4 
Iblska 14 31 26.9 16.0 
Estonia 11 23 13.1 2.2 
Czechy 20 55 6.3 2.2 
Stowenia 42 32 7.1 14.4 
Przeciętna Unii 100 100 5.3 10.8 

Źródło: Agenda 2000, Suplement 5/97 w Biuletynie Unii Europejskiej, 
również podstawowe dane. Eurostat 1995/96. 

Jak wynika z przytoczonych danych gospodarki państw aspirujących do 
UE są dużo słabsze niż przeciętna dla Unii. Ponadto większy odsetek jest 
zatrudniony w rolnictwie (i tu w najgorszym położeniu jest Polska), w przy-
szłości zgłoszą one zapotrzebowanie na środki z funduszy strukturalnych 
dla zredukowania istniejącego dystansu. 

Jak już wcześniej sygnalizowano, każde poszerzenie Wspólnoty ozna-
czało przystąpienie nowych, słabiej rozwiniętych regionów oraz pomoc fi-
nansową z Funduszu Strukturalnego dla tych regionów. Kolejne poszerze-
nie nie powinno czynić wyjątków w tym względzie. Jednakże piąte posze-
rzenie UE będzie miało inny charakter niż dotychczas, ze względu na ilość 
rozwiniętych regionów. Może to osłabić gospodarkę Unii i okazać się prze-
szkodą w procesie socjalnej i gospodarczej spójności. Statystyki pokazują 
ciemną stronę przyszłej Unii Europejskiej składającej się z 20 i więcej 
państw. 

Poprzednie poszerzenia osłabiły gospodarkę UE, ale przyszłe poszerze-
nie przyjmie jeszcze bardziej drastyczny charakter, gdyż nowe regiony są 
znacznie biedniejsze niż te które istnieją w UE i są uznane za biedne. Na-
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leży liczyć się z faktem, że nastąpi wzrost rozmiaru populacji objętej fundu-
szami strukturalnymi oraz spełnianiem wymogów Celu 1 (tabela 4). 

Tabela 4. 
Odsetek populacji w UE objętej Funduszami Strukturalnymi i Celem 1 

% populacji objętej 
funduszami strukturalnymi 

% populacji objętej 
Celem 1 funduszy 

WE 12 w 1989 43.3 21.4 
UE 15 w 1995 49.8 25.2 
UE 26 po 2000 60.9 41.7 

Źródło: Agenda 2000, Suplement 5/97 w Biuletynie Unii Europejskiej, 

Po kolejnym poszerzeniu Wspólnota stanie się nie tylko większa, ale też 
bardziej heterogeniczna, a problem zacofanych regionów będzie coraz bar-
dziej widoczny. Można to próbować już dziś określić na podstawie danych 

Tabela 5. 
Procentowy wzrost w całkowitym PKB, 
w PKB na osobę przy kolejnych poszerzeniach 

% wzrost w 
całkowitym PKB 

% wzrost w 
PKB na osobę 

przeciętny 
PKB na osobę 

WE 6 do WE 9 29 -3 97 
WE 9 do WE 12 15 -6 91 
UE 12 do WE 15 8 -3 89 
UE 15 do WE 26 9 -16 75 

Źródło: Agenda 2000, Suplement 5/97 w Biuletynie Unii Europejskiej, 

PKB, odsetka ludności pracującej w rolnictwie, dużego bezrobocia i niezna-
nych trendów na rynku pracy. Wszystko to zmusi U E do dostosowania swo-
jej polityki regionalnej dla osiągnięcia spójności ekonomicznej i społecznej. 

Istnieje pogląd, że rozwiązanie problemów nierówności regionalnych w 
krajach aspirujących do Unii Europejskiej powinno pozostać narodowym 
dylematem. Jednak Unia uważa, że w zakresie jej obowiązków leży pomoc 
słabiej rozwiniętym regionom. Jeżeli aplikant przyłączy się do Unii, będzie 
od tego momentu miał prawo do uzyskania proporcjonalnej pomocy ze 
strony Unii. Unia Europejska jest świadoma nadchodzących problemów i 
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już obecnie przygotowuje się do przyszłego poszerzenia, podejmuje pewne 
kroki do zminimalizowania negatywnego wpływu, jaki to poszerzenie może 
mieć na jej politykę. Wspólne konferencje pomiędzy obecnymi państwami 
członkowskimi i aplikantami tworzą wspólne rozwiązania i uzgadniają pew-
ne wspólne cele. Ze strony funduszy strukturalnych Unia Europejska kon-
centruje się na przyszłych kwestiach redukowania nierówności gospodar-
czych, wyrównania geograficznego rozmieszczenia różnych działań ekono-
micznych i zbilansowania rozwoju8. 

4. AGENDA 2000 a Fundusze Strukturalne 

Oficjalnym dokumentem europejskim, który dotyczy przyszłego rozsze-
rzenia jest Agenda 2000: Dla silniejszej i szerszej Unii Europejskiej (Biule-
tyn Unii Europejskiej, Suplement 5/97). Dokument ten analizuje zalety i 
wady ewentualnego rozszerzenia. Bada gotowość państw aspirujących do 
członkostwa w Unii, jak również gotowość Unii do przyjęcia nowych człon-
ków, bada prawdopodobne efekty rozszerzenia dla każdego sektora i każ-
dej polityki Unii Europejskiej, a tym samym wpływ na Fundusze Struktu-
ralne. 

Agenda 2000 podkreśla że: "Wdrożenie spójności ekonomicznej i spo-
łecznej jest i pozostanie jednym z fundamentalnych filarów Unii Europej-
skiej, wraz ze wspólnym rynkiem oraz unią gospodarczą i społeczną (...) 
rozszerzenie jest inwestycją w pokój, stabilność i pomyślność dla mieszkań-
ców Europy9. 

Powyższy cytat może brzmieć pod wieloma względami optymistycznie, 
choć bez wątpienia Unia będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, a 
Fundusze Strukturalne będą konieczne dla nowych państw członkowskich. 
Jedynym rozwiązaniem problemu przy minimum poświęcenia i minimum 
wysiłku jest rozpoczęcie reform właśnie teraz, jeżeli nie w praktyce to przy-
najmniej na papierze celem przygotowania do dalszego wdrożenia. 

Tam, gdzie w grę wchodzą Fundusze Strukturalne Agenda 2000 propo-
nuje kilka istotnych zmian: 
1) Konieczne będzie przyznanie pomocy przedakcesyjnej, takiej jak np. corocznej 

pomocy przydzielanej krajom aspirującym uzależnionej od wysokości PKB. 

8. Pod koniec przewodnictwa w UE Luksemburga (grudzień 1997) zdecydowano o otwarciu ne-
gocjacji z Węgrami, Polską, Czechami, Słowenią, Estonią, Rumunią, Litwą, Łotwą, Słowacją, 
Bułgarią oraz Cyprem. W opracowaniu szczególnie zwrócono uwagę na region państw Euro-
py Środkowo-Wschodniej jako przyszłe poszerzenie. 

9. Agenda 2000,1997. 
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2) Ważne jest rozpoczęcie przyznawania pomocy przedakcesyjnej przed ro-
kiem 2000. 

3) Ważne jest alokowanie pomocy finansowej dla regionów zakwalifikowa-
nych do Celu 1. 

4) Państwa aspirujące muszą być jak najszybciej zapoznane z procedurami 
i celami Funduszy Strukturalnych. 

5) Konieczna jest jak najszybsza strategia w obszarze tych funduszy. Przyję-
to dwuetapową strategię, pierwszy etap wdrażany między rokiem 1997-
-1999, a drugi przeprowadzony pomiędzy rokiem 2000 a datą akcesu. 

Unia Europejska jest wprawdzie przygotowana do wypełnienia zobo-
wiązań przedakcesyjnych, mimo iż zdaje sobie sprawę, że w obecnych wa-
runkach wszystkie regiony państw członkowskich miałyby prawo ubiegania 
się o pomoc przewidzianą w Celu 1. Bierze również pod uwagę fakt, że 
obecna sytuacja państw członkowskich nie poprawi się na wskutek presji 
rozszerzenia i konieczne będzie dostosowanie Funduszy Strukturalnych. 
Proponowane wydatki (w mld E C U i cenach z 1997 r.) na pomoc przedak-
cesyjną dla państw aspirujących, w porównaniu z Funduszami Strukturalny-
mi państw członkowskich przedstawia tabela. 

Tabela 6. 
Proponowane wydatki na pomoc przedakcesyjną w porównaniu z Funduszami 
Strukturalnymi państw członkowskich (w mld E C U i cenach z 1997 r.) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

UE 15 31.4 31.3 32.1 31.3 30.3 29.2 

Państwa 
aspirujące 0,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Źródło: Agenda 2000, Suplement 5/97 w Biuletynie Unii Europejskiej, 

Przedstawiony program transferów z Funduszy Strukturalnych został 
stworzony przez Unię w celu przygotowania się do dalszego rozszerzania i 
sytuacji w przyszłości po roku 2000, ale również i po to, by pomóc pań-
stwom członkowskim w dostosowaniu infrastruktury do standardów Unii 
Europejskiej. 

W listopadzie 1997 r. Komitet Regionów - jako jeden z organów U E zaj-
mujących się kwestią rozszerzania - zajął się rewizją i reformą Funduszy 
Strukturalnych (reformą zaproponowaną przez Komisję U E ) . Rewizja i re-
forma wymagają uproszczenia projektów Funduszy Strukturalnych i reduk-
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cji liczby celów przypisanych funduszom. Podkreślają one fakt, że ograni-
czona jest liczba dostępnych źródeł, a zasoby powinny być przekazywane 
regionom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Komitet przychylnie 
odnosi się do propozycji zawartych w Agendzie 2000, zgadza się z przedło-
żonymi wytycznymi finansowymi i potwierdza potrzebę wieloletnich pro-
gramów, które przygotują Unię do dalszego powiększania. Komitet propo-
nuje również zaangażowanie we współpracę każdego regionu europejskie-
go, by zacząć nowy program pomocowy. 

5. Piąte rozszerzenie UE - konsekwencje dla europejskiej Piętnastki 

Pomimo planowanych zmian, które zmierzają do redukcji negatywnego 
wpływu przyszłego rozszerzenia, obecne państwa członkowskie ucierpią na 
wskutek niższych środków otrzymywanych z Funduszy Strukturalnych. Po-
wyższe statystyki wskazują na spadek wydatków Unii Europejskiej na słabo 
rozwinięte regiony państw członkowskich. Przewidywany spadek w wydat-
kach wyniesie 3 mld E C U w okresie 2001-2004. Nastąpi nie tylko spadek 
pomocy finansowej, ale również zmniejszy się liczba regionów państw 
członkowskich podlegających kryteriom Celu 1. Oznacza to, że niektóre re-
giony należące do Celu 1 Funduszy Strukturalnych stracą swój status i dla-
tego otrzymają mniejszą pomoc finansową z Unii. Te drastyczne cięcia bę-
dą miały miejsce w przeciągu następnych lat i wyniosą np. setki milionów 
funtów dla samej Wielkiej Brytanii. Jednak U E uwzględnia ten fakt i regio-
ny tracące status Celu 1 dostaną przejściową pomoc o znacznej wartości. 

Rozszerzenie Unii po roku 2000 będzie miało poważne konsekwencje 
budżetowe dla obecnych państw członkowskich. W istocie rzeczy negocja-
cje z potencjalnymi nowymi państwami członkowskimi mogą okazać się 
trudne ze względu na kwestię słabo rozwiniętych regionów, a państwa 
członkowskie mogą być niechętne do przeznaczania znacznych środków fi-
nansowych krajom Europy Środkowej i Wschodniej. Obecne państwa 
członkowskie mogą stać się protektorami swych własnych korzyści otrzymy-
wanych z programu Funduszy Strukturalnych. Mimo wszystko, przesunię-
cia funduszy konieczne do stworzenia socjalnej spójności między przyszły-
mi i obecnymi krajami członkowskimi będą bardzo poważne. Przewiduje 
się, że "Czwórka Wyszechradzka" otrzyma z Funduszu Strukturalnego 26 
mld E C U , a dla porównania w 1993 r. Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portu-
galia otrzymały 16 mld ECU 1 0 . 

10. Cyt. za materiałami Komisji Europejskiej. 
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Pomimo negatywnych stron, nie należy pomijać tych pozytywnych roz-
szerzenia Unii. Obecne państwa członkowskie zyskają pod względem więk-
szej stabilności w Europie i odsunięcia państw byłego Układu Warszawskie-
go od rosyjskich wpływów. Unia Europejska wzmocni się poprzez ekspan-
sję wspólnego rynku. Poszczególne państwa członkowskie np. Niemcy zy-
skają poprzez przesunięcie granicy Unii na wschód. Rozszerzenie Unii 
przyniesie zatem wiele kontrowersji w sprawach finansów i gospodarki, ale 
bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na inne kwestie europejskie. 

Zakończenie 

W nadchodzącej dekadzie struktura i polityka Unii Europejskiej znacz-
nie się zmieni na wskutek projektowanego rozszerzenia Unii. Bez wątpie-
nia nastąpi zmiana w redystrybucji Funduszy Strukturalnych pomiędzy 
obecnymi i przyszłymi państwami członkowskimi. Unia Europejska będzie 
potrzebowała pomocy dla nowych, biedniejszych państw członkowskich i 
ich regionów w celu zapewnienia ich rozwoju i konkurencyjności na rynku 
do którego przystąpią. Rozbieżności socjalno- instytucjonalne i kryzys na 
rynku pracy w państwach aspirujących do Unii staną się widoczne w porów-
naniu ze znacznie wyższymi standardami Unii Europejskiej. 

Europejskie Fundusze Strukturalne będą pomagać aplikantom w ich 
rozwoju i osiągnięciu poziomu oczekiwań i regulacji Unii. Chociaż pomoc 
w obecnej chwili odbędzie się kosztem dzisiejszych państw członkowskich, 
Unia jest gotowa pomóc państwom Europy Środkowej i Wschodniej. 

Fundusze Strukturalne w państwach zgłaszających akces będą: 
* promować ogólny wzrost gospodarczy i tworzenie nowoczesnej infra-

struktury, 
* wspierać walkę z bezrobociem i tworzeniem dużego rynku pracy, na któ-

rym młodzi ludzie będą mieli szansę się znaleźć, 
* wspierać szkolenie i przekwalifikowanie siły roboczej, 
* nadzorować dostosowania w sektorze rolnym w kierunku standardów 

unijnych. 

Jednakże należy mieć na względzie fakt, że fundusze powyższe i ich 
usługi będą ograniczone dla państw akcesyjnych, gdyż priorytet wciąż bę-
dzie przypadał krajom członkowskim. 

Wpływ przyszłego rozszerzenia na Europejskie Fundusze Strukturalne 
będzie olbrzymi, jednak negatywne reperkusje mogą być złagodzone przez 
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działania podjęte przed samym rozszerzeniem. Jeżeli Unia Europejska roz-
pocznie pomoc przedakcesyjną w najbliższej przyszłości, a rządy państw 
aspirujących do członkostwa będą współpracować, jedynym skutkiem będzie 
pomyślna ekspansja Unii Europejskiej. Pomyślność przedsięwzięcia leży w 
dzisiejszym rozwiązywaniu istniejących problemów, pozwoli to także unik-
nąć ogólnoeuropejskiego kryzysu związanego z poszerzeniem ugrupowania. 
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