Sylwia Religia

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI
Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem
maj cym na celu likwidacj lub te zmniejszenie problemów regionalnych
wyst puj cych w skali ca ej Unii Europejskiej. Owe problemy rozmieszczone
przestrzennie to ró nice gospodarcze i spo eczne w poziomie rozwoju mi dzy
najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami Unii. W zwi zku z tym podstawowym zadaniem zintegrowanych pa stw cz onkowskich jest równowa enie tych
ró nic poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego, rozwój konkurencyjno ci,
popraw warunków bytowych ludno ci i rozwój zasobów ludzkich w regionach
s abo rozwini tych gospodarczo lub szczególnie dotkni tych zmianami strukturalnymi. Dzia ania te maj na celu wspieranie narodowej i regionalnej polityki
rozwoju regionów ekonomicznie opó nionych. Osi gni cie tego celu opiera si
na po czeniu dwóch zasadniczych aspektów: zewn trznego wsparcia i redystrybucji finansów w celu umocnienia s abo rozwini tych regionów w granicach
UE oraz stymulowanie rozwoju potencja u wewn trznego tych regionów.1
Polityka regionalna Unii opiera si na rodkach finansowych p yn cych
z funduszy strukturalnych, które powstawa y w miar potrzeb realizacji konkretnych celów wynikaj cych z prowadzenia wspólnotowych polityk. Jako
najistotniejszy z funduszy uznaje si Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powo any w 1975r maj cy pomaga w zmniejszaniu dysproporcji
w poziomie rozwoju poszczególnych regionów UE. Obok EFRR w Unii funkcjonuj : Europejski Fundusz Socjalny, który zajmuje si popraw zatrudnienia
w ród spo ecze stwa pa stw cz onkowskich; Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej  Sekcja Orientacji oraz Finansowy Instrument dotycz cy
Rybo ówstwa wspomagaj cy rolnictwo, obszary wiejskie i restrukturyzacj
rybo ówstwa.
Zgodnie z postanowieniami prawodawstwa wspólnotowego, wszelka
dzia alno
zwi zana z rozwi zywaniem problemów w regionach opiera si
na kilku podstawowych zasadach. S nimi: zasada koncentracji rodków na
celach priorytetowych prowadz cych do osi gni cia rozwoju;2 oraz zasada
programowania, która oznacza przyj cie ci le okre lonych okresów realizacyjnych dla dzia a funduszy strukturalnych wraz z obowi zkiem ustalenia
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procedury przygotowywania programów pomocowych dla poszczególnych
regionów i obszarów, a tak e zaplanowanie podzia u tych rodków zgodnie
z celami.3 Kolejna zasada - dodatkowo ci mówi, i finansowanie ze strony Unii
nie zast puje rodków krajowych na rozwój regionalny, a jedynie uzupe nia
wk ad danego pa stwa cz onkowskiego na ten cel.4
Zasad , któr w literaturze przedmiotu zalicza si , obok wy ej wymienionych do g ównych zasad odnosz cych si do istoty i funkcjonowania funduszy
strukturalnych, a jednocze nie b d cymi podstaw organizacji ca ej Unii Europejskiej jest zasada partnerstwa. Rozumiana jest bardzo szeroko i oznacza
obowi zek wspó pracy i uzgadniania wszystkich ustale na poszczególnych
etapach procedury programowania pomi dzy podmiotami ró nego szczebla,
czyli organami wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi,
ale z drugiej strony równie z organizacjami spo ecznymi i podmiotami gospodarczymi.
Kolejn zasad , której tre obok zasady partnerstwa stanowi przedmiot
niniejszego opracowania jest zasada subsydiarno ci, rozumiana jako regulacja
stosunków pomi dzy szczeblami w adzy, stanowi pewnego rodzaju dyrektyw
dla wy szego szczebla organizacji powstrzymania si od interwencji, chyba, e
ni szy szczebel wykaza lub udowodni sw niemoc, a wówczas nak ada na
niego obowi zek udzielenia tej pomocy. Zasad subsydiarno ci mo emy odczyta z tekstu Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z 1957r.
(zw. Traktatem Rzymskim TR), którego art. 3b5 mówi, i : Wspólnota dzia a
w ramach uprawnie przyznanych jej niniejszym Traktatem i celów w nim
wyznaczonych. W zakresie, który nie podlega jej wy cznej kompetencji,
Wspólnota podejmuje dzia ania, zgodnie z zasad subsydiarno ci, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych dzia a nie
mog by zrealizowane w sposób wystarczaj cy przez pa stwa cz onkowskie,
natomiast z uwagi na skal lub skutki proponowanych dzia a , mog zosta
lepiej zrealizowane przez Wspólnot . adne dzia anie Wspólnoty nie wykroczy
poza to, co jest konieczne do osi gni cia celów okre lonych w niniejszym
Traktacie.6 Ta deklaracja stanowi pewnego rodzaju gwarancj dan pa stwom
cz onkowskim, a tym samym ich regionom, co do postrzegania ich jako podmioty autonomiczne posiadaj ce pewne, tylko im przynale ne kompetencje.
Zasada partnerstwa zosta a zdefiniowana w rozporz dzeniu Rady
nr 2052/88 z 1988 r. w sprawie przeznaczania funduszy strukturalnych, ich
3
4
5

6
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efektów oraz koordynacji pomi dzy funduszami a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi istniej cymi instrumentami finansowymi7, w którego preambule czytamy: dzia ania Wspólnoty powinny by ustalane w cis ym porozumieniu pomi dzy Komisj , danym pa stwem cz onkowskim oraz w a ciwymi
w adzami i cia ami w czaj c w to, w granicach krajowych regu i bie cej
praktyki danego pa stwa cz onkowskiego, partnerów gospodarczych i spoecznych, wyznaczonych przez pa stwo cz onkowskie na szczeblu krajowym,
regionalnym, lokalnym lub innym, przy za o eniu, e wszystkie strony dzia a
b d na rzecz osi gni cia wspólnego celu.8 Art. 4 tego rozporz dzenia
rozwija powy szy zapis w norm prawn i stanowi, i : partnerstwo wywodzi
si z zasady subsydiarno ci, na mocy, której strukturalne dzia anie prowadzone przez Komisj powinno uzupe ni dzia ania prowadzone w terenie.9
Zapisy te dotycz zagadnienia relacji i wi zi, jaka istnieje, lub powinna
mie miejsce pomi dzy podmiotami uczestnicz cymi w sprawowaniu polityki
regionalnej i na tym gruncie znajdujemy wspóln p aszczyzn dla obu zasad:
subsydiarno ci i partnerstwa.
Równie zapis art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Samorz du Terytorialnego
przywo uje nam obraz powi za obu zasad, w formie, i : spo eczno ci lokalne
powinny by konsultowane o tyle o ile jest to mo liwe, we w a ciwym czasie
i w odpowiednim trybie, w trakcie opracowywania planów oraz podejmowania
decyzji we wszystkich sprawach bezpo rednio ich dotycz cych.10
Celem pomocniczo ci jest zapewnienie takich warunków, aby w pa stwach nale cych do Unii Europejskiej decyzje podejmowane by y na szczeblu jak najbli szym obywatelowi. Zasada pomocniczo ci gwarantuje poszanowanie narodowej to samo ci pa stw cz onkowskich i stoi na stra y ich uprawnie tak, wi c jest niezb dnym by towarzyszy a wszelkim dzia aniom podejmowanym przez Uni . W zwi zku z powy szym wywodz c partnerstwo
z subsydiarno ci zauwa amy, i podmiotami, które s u
konsultacjom
na wszystkich etapach wdra ania projektów polityki regionalnej powinny by
instytucje lub jednostki, które stanowi najbardziej kompetentne ród o, najlepiej znaj ce dany przedmiot sprawy.
Przywo ane akty prawne, w znaczeniu przez siebie sformu owanym, plasuj zasad subsydiarno ci i partnerstwa na pozycji uaktywniaj cej inicjatywy
spo eczno ci lokalnych, organizacji spo ecznych i podmiotów gospodarczych.
Uczestnictwo to stanowi wa n przes ank uruchomienia miejscowych zaso7
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bów, zwi kszenia efektywno ci realizowanych przedsi wzi
i ich zakres.
Umo liwia ono unikni cie nak adania si dzia a i pozwala na pokonanie instytucjonalnych podzia ów i izolacji. Stymulowanie wspó pracy i klimatu zaufania, stanowi podstawowy element kapita u spo ecznego i u atwia dochodzenie
do konsensusu w sprawach wa cych o przysz o ci, poziomie i dynamice
dalszego rozwoju regionu11
Zgodnie z prawem wspólnotowym adresat rodków p yn cych z Unii musi skoncentrowa sw uwag na nowoczesnej polityce regionalnej opieraj cej
si na rzetelnie opracowanych programach operacyjnych, spe niaj cych wymogi formalne. Proces planowania jest szczególnie istotny, dlatego na tym
etapie wa ne jest realizowanie zasady partnerstwa. Partnerzy maj prawo by
w czeni w prace nad strategi rozwoju regionalnego, programów operacyjnych, kontraktów wojewódzkich lub w inne prace planuj ce rozwój danego
obszaru, które podlegaj ich konsultacji i opinii. Wszelkie plany powinny by
otwarte na nowe idee i projekty, które ewoluuj pod wp ywem zmieniaj cych
si uwarunkowa zewn trznych. Budowa strategii rozwoju jest w równym
stopniu procesem intelektualnym, co politycznym. Wa ne jest by obok polityków generalistów brali udzia specjali ci analitycy z dziedzin generowanych
przez wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi region.12
Partnerem dla Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki regionalnej s
pa stwa cz onkowskie, jednak id c dalej i nawi zuj c do zasady subsydiarnoci mo emy powiedzie , i rol t mog te pe ni ograny ni sze, krajowe
wskazane, jak mówi art. 4 rozporz dzenia Rady nr 2052/88, przez dane pa stwo.13 Regulamin ogólny pokazuje przy tym jednoznacznie na wy czn odpowiedzialno w adz centralnych pa stwa odno nie desygnowania partnerów,
tzn. w adz, organów, instytucji i innych podmiotów na ró nych poziomach
organizacji terytorialnej kraju, kompetentnych do uczestnictwa w procedurach
uzgodnie . Ponadto zakres swobody pa stwa obejmuje to, e mo e ono
wskaza zarówno cia a pochodz ce z wyborów, jak i zdekoncentrowane agendy rz dowe w terenie, pozostaj ce pod cis kontrol ministerstw centralnych.14
Kolejnym etapem, w którym ma zastosowanie zasada partnerstwa odzwierciedlaj ca zasad subsydiarno ci jest proces wdro enia w ycie wczeniejszych postanowie zaakceptowanych przez Komisj Europejsk , na które
to zosta y wygenerowane rodki z bud etu unijnego. W tym miejscu nale y
zaznaczy , i wcze niejsze zaanga owanie w przygotowania strategii rozwoju
regionalnego wszystkich aktorów ycia regionalnego, mo e stanowi pewnego rodzaju gwarancj dalszego ich zaanga owania i poczucia to samo ci przy
jej wprowadzaniu w ycie.
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Podczas realizacji planów polityki regionalnej zasada partnerstwa wymaga uzgodnienia ex ante (na wst pie) warunków finansowania, wspólnie przez
poziom krajowy, regionalny i lokalny, dzia a podejmowanych w ramach wyznaczonych priorytetowych celów i ich instrumentów.15
Zgodnie z rozporz dzeniami reguluj cymi funkcjonowanie funduszy zarz dzanie nimi nale y do podmiotu posiadaj cego osobowo prawn , nie jest
jednak wskazane, czy ma to by podmiot prywatny czy publiczny, w zwi zku
z tym jednostk zarz dzaj c mo e by nie tylko organ administracji publicznej, ale równie ka dy inny podmiot, wskazany podobnie jak przy planowaniu
przez pa stwo cz onkowskie. Po rednik musi by reprezentowany w regionie
b d cym beneficjentem przyznanych rodków, jego obowi zkiem jest dzia anie
w interesie publicznym i spo eczno-ekonomicznym bezpo rednio wynikaj cym
z zastosowania planowanych przedsi wzi .16
W zakres obowi zków danej jednostki zarz dzaj cej wchodz : og aszanie konkursu, przetargów oraz kontrola realizacji projektów. Jednostka ta zobligowana jest, co najmniej raz w roku do dokonywania wraz z Komisj Europejsk przegl du efektów programu. Ponadto zgodnie z regulaminem ka dy
program podlega Komitetowi Monitoruj cemu, na czele z przedstawicielem
kraju cz onkowskiego lub regionu. Podobne Komitety maj by powo ane na
wszystkich szczeblach zarz dzania, daj c mo liwo
zainteresowanym stronom cyklicznego przegl du programów i oceny.17
Reasumuj c zagadnienie zwi zku zasady subsydiarno ci z zasad partnerstwa nasuwa si wniosek, i s one z sob silnie powi zane, jednak ze
wzgl du na ich cech charakterystyczn , tj. mo liwo dokonania ich szerokiej
interpretacji zarówno pod wzgl dem definicji jak i zakresu funkcjonowania,
utrudnione jest jednoznaczne stwierdzenie, która z nich ma wiod cy charakter,
a która jest tylko odzwierciedleniem lub przejawem tej pierwszej.
Powy sze zasady w sytuacji ci g ego procesu integracyjnego pa stw Europy stanowi doskona y filar do dalszej budowy organizacji, jej podstaw politycznych i gospodarczych przez pa stwa przestrzegaj ce zasad demokracji,
wolno ci i praw obywatelskich.
Praktyka zastosowania obu zasad uzale niona jest w znacznym stopniu
nie tylko od regulaminów odnosz cych si do funkcjonowania funduszy strukturalnych, ale w du ej mierze tak e od przepisów wewn trznych pa stw cz onkowskich dotycz cych rozwi za organizacyjnych, a ponadto istotn rol
odgrywa tu równie pod o e ideologiczne obowi zuj ce w yciu spo ecznoekonomicznym pa stwa. Równie nie bez znaczenia jest okoliczno ci, i polityka regionalna nie nale y do wy cznych kompetencji Wspólnoty, stanowi ona
typowy przyk ad praktycznej realizacji zasady subsydiarno ci, gdy wynika
z niej, e problemy rozwoju regionalnego pozostaj przede wszystkim w gestii
danego pa stwa cz onkowskiego, a organy wspólnotowe ingeruj w t dziedzi15
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M. Klasik, Strategie regionalne , s. 176.
M. Radwan-Roehrenschef, Zasada subsydiarno ci , s. 215.
M. Kozak, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej po reformie, w: (pracy zbiorowej) Droga
do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, PARR, Warszawa 2000, s. 37.
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n jedynie pomocniczo18, praktycznie przyjmuj c rol partnera w rozwi zywaniu problemów regionalnych.
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