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Europejski Komitet Regionów
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Bliskie i pomocne partnerstwo
Region dla 500 mln
Europejczyków

Regiony imiastaodgrywająwUnii
Europejskiej kluczowąrolę.Na ich
tereniedokonujesię inteligentny
i zrównoważonywzrostgospodar-
czy, toone realizująponaddwie
trzecie inwestycji publicznych i to
onesąpunktempierwszegokontak-
tudla500mlnEuropejczyków.

Misją i ambicjąEuropejskiegoKo-
mitetuRegionów jest spowodowa-
nie,bygłoswładz lokalnych i regio-
nalnychbył słyszany i brany
poduwagęwprocesie kształtowa-
niapolityki europejskiej.Dążymy
do tego,byoczekiwania lokalnych
społeczności były spełniane i by
działaniapodejmowanenaszcze-
blu europejskimodpowiadały ich
faktycznympotrzebom.

Uważnie śledzimyeuropejskie fun-
dusze strukturalne i inwestycyjne,
będącemotorem inwestycjiw infra-
strukturęoraz inwestycjiwsferze
społecznej.Całość tych funduszy
wynosi ponad350mldEUR,z cze-
goponad77mldEURmabyćwy-
datkowanewPolscewokresie
od2014do2020 roku.Możemypo-
nadtowpływaćnanowyplan inwe-
stycyjnydlaEuropyoraznakształt
innychopracowywanychaktualnie
strategii.

Poza tymnaszKomitet chceprzy-
wrócićBrukseli perspektywę
szczebla lokalnegooraznanowo
połączyćEuropęz jej regionami,
miastami i przedewszystkim
mieszkańcami.BudowanieEuropy
i tworzenie zintegrowanejwspólno-
typolitycznej iwspólnotywartości
udasięnamtylkowtedy,gdy liderzy
polityczni szczebla lokalnegobędą
dobrzepoinformowani,a ichwza-
jemnepowiązania–silne.Dlatego
właśnie aktywniewspieramyEuro-
pejski KongresWładzLokalnych
iwidzimywnimszansę,bypoznać
Państwadoświadczeniaorazwy-
słuchaćPaństwaopinii na temat
przyszłościUE.

MARKKU MARKKULA
PRZEWODNICZĄCY

EUROPEJSKIEGO
KOMITETU REGIONÓW

P
omocnictwo,bliskość,part-
nerstwo–natychtrzechza-
sadach opiera się działal-
ność Europejskiego Komi-
tetu Regionów (KR). To

bardzo ważna organizacja w Unii Euro-
pejskiej. Działa w niej 350 przedstawicieli
samorządów regionalnych z 28 państw
członkowskich Wspólnoty. Każdy z nich
ma swojego zastępcę. Polskę reprezen-
tują 42 osoby, naszej delegacji przewod-
niczy marszałek Wielkopolski Marek
Woźniak. Nowa pięcioletnia kadencja
Komitetu Regionów rozpoczęła się 11-12
lutego 2015 roku.

Europejski Komitet Regionów utwo-
rzono w marcu 1994 r. na mocy traktatu
z Maastricht. Jego rola polega przede
wszystkim na integracji obywateli Unii
Europejskiej i na współpracy między re-
gionami. Dzięki pracy w KR, władze lo-
kalne i regionalne reprezentujące 28 kra-
jów UE przede wszystkim wpływają
na kształt wspólnotowego prawa, jakie
nas obowiązuje. Powszechnie wiadomo
bowiem, że:

h 70 proc. unijnego prawodawstwa
ma wpływ na regiony i gminy,

h 50 proc. obywateli UE uważa, że ich
przedstawicielewybieraninaszczeblulo-
kalnym i regionalnym potrafią lepiej pre-
zentować ich interesy na poziomie UE,

h przedstawiciele władz wyłonio-
nych w wyborach lokalnych i regional-
nych, bezpośrednio znający swych oby-
wateli i ich problemy, powinni móc wy-
rażać swe stanowisko w trakcie prac
nad ustawodawstwem UE.

I wyrażają je, pracując w sześciu komi-
sjach tematycznych i uczestnicząc w se-
sjach plenarnych Komitetu. A głos tego

gremium jest bardzo istotny, wzmoc-
niony jeszcze bardziej traktatem z Liz-
bony z 2009 r. Zapisano w nim, że pod-
czas procesu legislacyjnego należy zasię-
gać opinii Komitetu w każdej dziedzinie
naszego życia, obejmującej: spójność go-
spodarczą i społeczną, sieci transeuro-
pejskie, ochronę zdrowia, edukację i kul-
turę, zatrudnienie, politykę społeczną,
środowisko naturalne, kształcenie zawo-
dowe, transport, ochronę ludności,
zmianę klimatu oraz energię. Rośnie za-
tem rola i znaczenie Europejskiego Ko-
mitetu Regionów jako organu dorad-
czego i opiniodawczego.

Europejski Komitet Regionów to:
b 21 lat działalności na rzecz obywa-

teli Unii Europejskiej,
b 350 członków z 28 krajów UE oraz

350 ich zastępców,
b 6 komisji tematycznych (każdy

może pracować maksymalnie w dwóch),
b ponad 50 opinii rocznie dotyczą-

cych ustawodawstwa UE (w 2014 r. około
60 opinii),

b ponad 40 konsultacji z zaintereso-
wanymi podmiotami rocznie,

b ponad 300 wydarzeń rocznie.
OPRAC. ELŻBIETA CEGŁA

Budynek im.Jacques’aDelorsawBrukseli jest siedzibąEuropejskiegoKomitetuRegionów. Informacje
obieżącej działalności tej unijnej instytucji znajdują się na stroniewww.cor.europa.eu

350
przedstawicielisamorządu
lokalnegoz28państwUEzasiada
wEuropejskimKomitecieRegionów
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plenarna Europejskiego
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Odbędą się w Brukseli
doroczne open days. To pre-zentacja dokonań regionówi miast Europy w różnychdziedzinach oraz okazjado wymiany doświadczeńi nawiązania kontaktów.
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Europejski Komitet Regionów

Panie Marszałku, jest Pan
członkiem Komitetu Regionów.
Jaka jest rola tej unijnej organizacji?
Komitet Regionów to głos
samorządów lokalnych i regionalnych
z całej Unii Europejskiej. Co cieszy
najbardziej – od wejścia w życie
traktatu lizbońskiego, czyli od 1
grudnia 2009 roku, jest on jeszcze
bardziej szanowany na forum
unijnym. Wszystko dzięki
postanowieniom, które zobowiązują
instytucje tworzące prawo w UE
do konsultowania się z samorządami:
lokalnym, regionalnym – a więc
właśnie członkami Komitetu
Regionów – w kluczowych dla nich
kwestiach. Warto dodać, że Komitet
Regionów przyjmuje również
rezolucje dotyczące aktualnych
wydarzeń politycznych, ma także
prawo wnosić skargi do Trybunału
Sprawiedliwości UE.

Jak funkcjonuje Komitet Regionów?
Przecież zasiadają w nim m.in.
polscy marszałkowie, którzy na co
dzień są pochłonięci pracą na rzecz
swoich województw?
W skład Komitetu Regionów wchodzi
350 członków oraz 350 zastępców ze
wszystkich 28 państw członkowskich
UE. Pracują oni w ramach 6 komisji
tematycznych, a każda z nich
wnikliwie analizuje propozycje
legislacyjne ze swoich dziedzin. Te
stanowiska są następnie przedmiotem
dyskusji na sesjach plenarnych
Komitetu, które odbywają się średnio
pięć razy w roku. Wypracowany,
ostateczny kształt tego dokumentu
zostaje przyjęty jako opinia Komitetu
Regionów i odesłany z powrotem
do KE, która z kolei przekazuje go
do Parlamentu Europejskiego i Rady.

A Pan jakimi tematami zajmuje się
w Komitecie Regionów?
Pełnoprawnym członkiem Komitetu
Regionów jestem od października 2011
roku. Przez pierwsze lata brałem
udział w pracach dwóch komisji: EDUC
(Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury
i Badań Naukowych) oraz ENVE, czyli
Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu
i Energii. W tym roku zakończyłem
swoją pracę w EDUC, stając się
członkiem komisji ECON, czyli tej
zajmującej się sprawami polityki
gospodarczej – przemysłem, małymi

i średnimi przedsiębiorstwami,
polityką ekonomiczną i monetarną,
rynkiem wewnętrznym czy handlem
zewnętrznym.
Zawsze z dumą podkreślam, że
w trakcie swojej pracy pełniłem już
rolę sprawozdawcy KR – a więc osoby,
która przygotowuje wnikliwą analizę
i prezentuje ją przed głosowaniem.
Warto podkreślić, że nie każdy
członek Komitetu jest sprawozdawcą –
o wyborze decyduje dość
skomplikowany system punktów
wewnątrz KR. Pełnienie tej funkcji to
też niełatwe zadanie – przygotowując
projekt opinii, sprawozdawca
powinien mieć świadomość, że nie
reprezentuje partykularnych
interesów własnego regionu, ale
występuje w imieniu wszystkich
regionów UE. Taka opinia musi
gwarantować ochronę interesów tych
regionów, stąd też ogromna ilość
poprawek, konieczność konsultacji
z grupami interesów,
z przedstawicielami Komisji
Europejskiej czy kraju aktualnie
sprawującego prezydencję w Radzie.

Czego dotyczyła Pana opinia?
Analizowałem rewizję dyrektywy
w sprawie oceny skutków
wywieranych przez duże inwestycje
publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dyrektywa Rady
85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r.). Ma
ona szczególne znaczenie dla
Małopolski, gdyż blisko połowa

powierzchni naszego województwa to
obszar objęty ochroną prawną, co
znacząco wpływa na sposób
realizowania inwestycji.
W przygotowanym przeze mnie
projekcie opinii podniosłem m.in.
kwestię nieuzasadnionej długości
procedur, konieczność
doprecyzowania pojęcia wywierania
„znacznego wpływu na środowisko”
przez duże projekty inwestycyjne.
Ostateczna opinia Komitetu to
wypadkowa interesów poszczególnych
regionów, uzyskiwanych nierzadko
w wyniku sporych kompromisów.
Mimo tego Komitet Regionów pracuje
dość sprawnie – wydaje ok. 60 opinii
rocznie. To całkiem sporo, biorąc
pod uwagę fakt, że średni okres
przygotowania projektu opinii to kilka
miesięcy.

Czy Małopolanie mają jakieś
korzyści z działalności Komitetu
Regionów?
Posiadanie swojego reprezentanta
w KR, który nie tylko głosuje, ale też
przygotowuje opinię Komitetu
Regionów, oznacza realną możliwość
wpływania na ostateczny kształt prawa
europejskiego, które w sposób
bezpośredni przekłada się na to, jak
żyje się w poszczególnych krajach
i regionach Unii – w tym oczywiście
w Małopolsce. Szacuje się, że aż 70
proc. unijnego ustawodawstwa jest
wdrażane właśnie na poziomie
regionów.

Czy między członkami KR zdarzają
się tarcia?
To prawda, wywodzimy się z różnych
regionów – zarówno pod względem
położenia geograficznego, zasobów
naturalnych, jak i stopnia rozwoju
– dlatego podczas prac nad opiniami
i w trakcie ich głosowania zawiązują się
naturalne koalicje między regionami.
Mogą to być koalicje „geograficzne”,
np. regionów wyspiarskich, jak
i „gospodarcze”, np. regionów
rolniczych. Oczywiście, czasami
zdarzają się konflikty interesów, ale
Komitet Regionów jednoczy swoich
członków po to, aby mówili jednym
głosem, aby wobec instytucji unijnych
zajmowali jedno, wspólnie
wypracowane stanowisko. Tylko to
gwarantuje skuteczność.

4-5 maja odbędzie się w Krakowie
Europejski Kongres Samorządów.
Czego Pan, jako gospodarz,
spodziewa się po obradach tego
gremium?
Województwo Małopolskie jest
jednym z partnerów tego wydarzenia.
Dzięki moim staraniom, w kongresie
wezmą także udział członkowie
Komitetu Regionów, co sprawi, że
przedstawiciele samorządów będą
mieli okazję wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk z politykami z całej
UE. Z pewnością na wiele kwestii
– na czele z kierunkiem rozwoju UE
– mamy odmienne zdania. To jednak
czyni całą debatę jeszcze ciekawszą
i bardziej wartościową.
ą
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Koalicje i kompromisy
MarszałekMałopolskiMarek SowamówioswejpracywEuropejskimKomitecieRegionów
wrozmowiezElżbietąCegłą
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Europejczycy w Krakowie

„Europaregionów–noweotwarcie”
totematwiodącyEuropejskiego
KongresuSamorządów,któryodbę-
dziesię4 i5majawCentrumKongre-
sowym(ICE)wKrakowie.Udział
wnimzapowiedziałook.800przed-
stawicielisamorząduregionalnego
Europy,administracji rządowej,ludzi
biznesu,kultury,organizacjipozarzą-
dowych.Przewidzianosesjeplenar-
ne,dyskusjepanelowe,warsztaty.
OrganizatoremKongresujest Insty-
tutStudiówWschodnich,przyudzia-
leEuropejskiegoKomitetuRegionów
iWojewództwaMałopolskiego.
GospodarzemjestMiastoKraków.
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Fundusze strukturalne z UE
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Małopolska zmienia się dzi

P
olskazostałaczłonkiemUnii
Europejskiej 1 maja 2004 r.
To przełomowe wydarzenie
poprzedził żmudny proces
akcesji, trwający od 1988

roku. Po przemianach ustrojowych
naprzełomielat80.i90.XXwiekuproce-
duraakcesyjnanabrałarozmachuitempa,
chociaż i tak trwała długo, bo do 2003 r.,
kiedy to podpisano traktat o przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej. Długa
droga,bowiemkażdaprocedurarządzisię
własnymi zasadami. 16 kwietnia 2003 r.

wAtenachPolskapodpisałatraktatoprzy-
stąpieniu do UE, a członkiem Wspólnoty
została 1 maja 2004 roku.

Na wspólnotowej przynależności ko-
rzystamy wszyscy. Najlepiej widać to
przez pryzmat finansów oraz nowych in-
westycjiniemalwkażdejwsi,miasteczku,
stolicywojewództwa.Wminionymokre-
siebudżetowymnalata2007-2013zrobi-
liśmy bardzo wiele dzięki finansowemu
wsparciu z UE. Pieniądze z unijnej kasy
wydaje się przede wszystkim na realiza-
cję wspólnej polityki rolnej oraz polityki

spójności, by podnosić konkurencyjność
państw członkowskich we wszystkich
dziedzinach życia ekonomicznego i spo-
łecznego. Z budżetu finansowane są też
koszty administracyjne utrzymania in-
stytucji UE oraz pomoc humanitarna
irozwojowa dla krajów spoza Wspólnoty.

W poprzednim okresie programowa-
nia, czyli w latach 2007-2013, po raz
pierwszy w historii UE mieliśmy do czy-
nienia z sytuacją, w której środki na
wsparcie konkurencyjności i spójności
przewyższyły fundusze na rolnictwo

i rozwój obszarów wiejskich. W następ-
nych latach ma być podobnie.

Unijne pieniądze wydajemy na reali-
zację projektów określonych w ramach
programów ogólnokrajowych oraz pro-
gramów regionalnych, na to samo
przedsięwzięcie można więc w praktyce
pozyskać środki z kilku źródeł, mając też
oczywiście do dyspozycji pieniądze
własne (to wymóg formalny). Oprócz
więc programów operacyjnych na pozio-
mie krajowym, bardzo ważną rolę od-
grywają programy na poziomie poszcze-
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KRAKÓW. Centrum Kongresowe (ICE)
Nowoczesnyobiekt światowej klasy,spełniającywymaganiamiędzynaro-
dowychorganizacji kongresowychoraznajwyższe standardyakustyki
imechanikiwidowiskowej.Ponad36 tys.mkw.powierzchni, trzygłówne
sale:Audytoryjna,Teatralna (można złożyć trybuny zmieniając funkcję sa-
li) i Kameralnadla3200osóbstwarzająmożliwośćorganizacji kongresów,
zjazdów,widowisk,organizacjiwystaw itp.Wartość inwestycjiwyniosła
349,5mln zł,w tymdofinansowanie zUEblisko82,9mln zł.

MAŁOPOLSKA. 7 cudów funduszy europejskich
,,Polskapięknieje–7cudówfunduszyeuropejskich”toogólnopolski kon-
kurs–ogłaszanyprzezMinisterstwo Infrastruktury iRozwoju–promujący
ciekawepomysły realizowanezaunijnepieniądzewsiedmiukategoriach:
rewitalizacja,zabytek,produktpromocyjny,obiekt turystyczny,turystyka
aktywna,turystyka transgraniczna imiędzynarodowa,miejsceprzyjazne
dzieciom.PomysłyzMałopolski nagradzanoniemalwkażdej zośmiudo-
tychczasowychedycji.NazdjęciudwórwSzymbarku, laureat6.edycji.

KRAKÓW-BALICE. Rozbudowa portu lotniczego
MiędzynarodowyPort Lotniczy im.JanaPawła II jest drugimwPolsce (po
Warszawie) lotniskiem.Dynamicznie się rozwija,część inwestycji już za-
kończono,część jestw trakcie.Wsumie to9zadańdofinansowanych
zFunduszuSpójnościw ramachProgramuOperacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.Łącznawartośćwsparcia zUE to340mln zł.Trwam.in. roz-
budowa istniejącego terminalupasażerskiego–koszt inwestycjiwynosi
312mln zł,a dofinansowanie zUE 156mln zł.

KRAKÓW. CRICOTEKA
Budowęnowej siedzibyMuzeumSztukiTadeuszaKantoraorazOśrodka
Dokumentacji SztukiT.Kantorawspółfinansowanoze środkówEuropej-
skiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramachMałopolskiegoRegio-
nalnegoProgramuOperacyjnegona lata2007-2013orazbudżetuWoje-
wództwaMałopolskiego.Wartość inwestycji przekroczyła 50,4mln zł,
w tymdofinansowanie zUEwyniosłoblisko34,1mln zł.Wnowoczesną
bryłęwkomponowanozabytkowybudynekdawnej elektrowni.
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zięki unijnym funduszom
gólnych województw. To bowiem wła-
dze samorządowe każdej gminy najle-
piej znają potrzeby lokalnej społecz-
ności i wiedzą, jakie inwestycje są nie-
zbędne, wiedzą również, gdzie pisać
wnioski i starać się o dotacje. W obec-
nym okresie programowania (lata 2014-
2020) więcej pieniędzy z unijnych fun-
duszy trafiło do poszczególnych woje-
wództw, by na tym właśnie szczeblu
rozstrzygać o kluczowych dla mieszkań-
ców regionu inwestycjach w różnych sfe-
rach życia.

Niezależnie od tego, do jakiego grona
należymy – euroentuzjastów czy
eurosceptyków, wielu z nas zapewne
obiektywnie przyzna, że przynależność
Polski do Unii Europejskiej przynosi na-
szemukrajowiinam–obywatelomznacz-
nie więcej korzyści niż strat. Zakrojone
naszeroką skalęinwestycjedrogowe,ko-
munalne,wsferze społecznej – edukacji,
kultury, służby zdrowia, sportu i rekrea-
cji,uporządkowanieprzestrzenipublicz-
nej znacząco podnoszą poziom i jakość
naszego życia. Wyższy standard był i jest

możliwy także dzięki inwestycjom w lu-
dzi – to kapitał nie do przecenienia.

Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii
Europejskiej przyniosło wielu z nas wy-
mierne efekty. Przyznają to również
eurosceptycy, którzy nie do końca wie-
rzyli w sukces. Miniona dekada obec-
ności i działalności naszego kraju w unij-
nych strukturach pozwoliła okrzepnąć
polskim instytucjom na tyle, że coraz le-
piej funkcjonują w stale zmieniających
się warunkach. Ą

ELŻBIETA CEGŁA

b 333,8 mld zł zainwestowa-
liśmy dotąd w całej Polsce
z funduszy europejskich
b 410,1 mld zł to wartość
podpisanych dotychczas
wszystkich umów w kraju
b 1,79 mld euro z unijnej
kasy trafiło do Małopolski
w latach 2007-2013
b 2,878 mld euro to wartość
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Małopolski na 2014-2020 r.
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BOCHNIA. Hala widowiskowo-sportowa
Kibicemogąobserwować rozgrywki z trybunwwielofunkcyjnej sali
dogier sportowych.Dbającyokondycję i zgrabną sylwetkęmajądody-
spozycji siłownię,salę fitness i gabinet odnowybiologicznej.Sąpokoje
trenerów i sędziów,nowoczesne zaplecze sanitarne,a takżekawiarnia.
Obiekt jest klimatyzowany imonitorowany.Nowoczesnahalawidowisko-
wo-sportowa to centrumrekreacyjnegminy. Inwestycja kosztowała
14,4mln zł,a dofinansowanie zUEwyniosło3mln zł.

OŚWIĘCIM. Nowoczesna produkcja kauczuków
GrupaSynthosSAtopierwszywEuropieproducent kauczukówemulsyj-
nychorazwiodącyeuropejskiwytwórcapolistyrenudospieniania.Należą-
cadogrupy spółkaSynthosDwory 7otrzymała zEuropejskiegoFunduszu
RozwojuRegionalnego,w ramachProgramuOperacyjnego Innowacyjna
Gospodarka,dofinansowaniedlaprojektu ,,Wdrożenie innowacyjnej tech-
nologiiwytwarzania kauczukówS-SBRX3”.Wartośćprojektu tookoło
589mln zł,adofinansowanie zUEprzekracza 146,7mln zł.

MYŚLENICE. Przebudowa skrzyżowań na rondo
Rondowcaleniemusi byćokrągłe. Innykształt przybrałoonowcentrum
Myślenic.Pomysłowozaprojektowano jedną zkluczowych inwestycji dro-
gowychpowiatu. Istniejące skrzyżowanie czterechulic przebudowano
na jednopasmowe rondoprzypominającekształtemkroplęwody.Przez
potokBysinkaprzerzucono teżdwamosty.Dzięki takiemu rozwiązaniu
ruch jest płynniejszy,niemakorków,piesi czują się bezpieczniej.Przebu-
dowakosztowała4,5mln zł,a dofinansowanie zUEwyniosło3,1mln zł.

WIELICZKA. Szlaki nowej przygody w kopalni
WzabytkowejKopalniSoli ,,Wieliczka”zrewitalizowano iudostępniono tu-
rystomXIV-wiecznyszybRegis.Tonajstarszy istniejącyszybgórniczy.
Znajdujesięwcentrummiasta,bliskoZamkuŻupnego.Odnowionobudyn-
ki nadszybia,zabezpieczonoszyb,trasa turystycznabiegniewśródwyro-
biskmiędzykilkomakomorami ikapliczkami.Jej pokonanienienależy
donajłatwiejszych,aledostarczamocnychwrażeń.Wartość inwestycjiwy-
niosłaprawie55,9mlnzł,w tymdofinansowaniezUEtoblisko21,3mlnzł.
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Plan inwestycyjny dla Europy

D
o czerwca 2015 r. ma po-
wstać nowy Europejski
Fundusz Inwestycji Strate-
gicznych, dzięki któremu
będą realizowane dodat-

kowe inwestycje w najbliższych trzech
latach (2015-2017). Państwa Wspólnoty
zostały zobowiązane do tworzenia ta-
kich warunków w każdym kraju, by
sprzyjały one powstaniu w całej UE in-
westycji o łącznej wartości 315 mld euro.

Rozwój na długie lata
Europejski Fundusz Inwestycji Strate-
gicznych (EFSI) to inicjatywa zgłoszona
26 listopada 2014 r. przez przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej (KE) Jean-
Claude’a Junckera (określana mianem
planu Junckera). Fundusz jest pod-
stawą „Planu inwestycyjnego dla Eu-
ropy”, który ma długofalowo pobudzać
unijną gospodarkę, czynić ją bardziej
konkurencyjną, a tym samym zmniej-
szać również bezrobocie, zwłaszcza
wśród ludzi młodych.

Narozwójróżnychdziedzingospodarki
mabyćwygospodarowanawlatach2015-
2017niebagatelnasuma315mldeuro.By-
łybytopieniądzepubliczne(60mldeuro)
orazprzedewszystkimprywatne(255mld
euro),azarządzaćnimibędzieEuropejski
Bank Inwestycyjny (EBI).

Skorzystaćmają wszyscy
Podstawą Europejskiego Funduszu In-
westycji Strategicznych jest jego uniwer-
salny charakter – oznacza to, że inwesty-
cje w rozwój gospodarczy dotyczyć będą
w jednakowy sposób wszystkich regio-
nów i miast państw członkowskich
Wspólnoty. Nie będzie więc podziałów
geograficznych ani programów sektoro-
wych dla poszczególnych krajów. Jedy-
nym kryterium wyboru projektów bę-
dzie kryterium ekonomicznej opłacal-
ności danego przedsięwzięcia.

EFSI wesprze głównie inwestycje do-
tyczące rozwoju w dziedzinie infrastruk-
tury transportowej, energetycznej, jak
równieżtechnologiiteleinformatycznych
iinformacyjnychoraztakważnychdlago-
spodarki prac badawczo-rozwojowych.

Niezależni eksperci Europejskiego
BankuInwestycyjnegobędąoceniaćdane
przedsięwzięcie przede wszystkim
pod kątem skutków ekonomicznych, ko-
rzyści społecznych i środowiskowych.
Procedura obejmuje również ocenę
pod kątem zgodności z polityką inwesty-
cyjną EFSI, dokonywaną przez Komitet
Inwestycyjny składający się z niezależ-
nychekspertów.Wdalszejkolejnościpro-
jekty oceni Komisja Europejska, by osta-
tecznie zatwierdził je Komitet Zarządza-
jący oraz Rada Dyrektorów EBI.

Co będziemy z tegomieć?
„Plan inwestycyjny dla Europy” oraz
utworzenie EFSI przyniesie korzyści pol-
skiej gospodarce. Zarówno instytucje
publiczne, jak i prywatne muszą się do-
brze przygotować do wykorzystania no-
wych możliwości finansowych pojawia-
jących się na najbliższe trzy lata. To do-
datkowa szansa sprzyjająca bardziej
dynamicznemu rozwojowi różnych ob-
szarów gospodarki, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o innowacyjność.

Nowy unijny plan inwestycyjny jest
tym ważniejszy, że oznacza dodatkowe
finansowe wsparcie. Oprócz europej-
skich funduszy strukturalnych, z któ-
rych powszechnie korzystamy, możemy
czerpać jeszcze większe korzyści, jakie
zapewni nam powstanie EFSI. Warto
o tym pamiętać.

Nasi sprawozdawcy
O „Planie inwestycyjnym dla Europy”
i płynących z niego korzyściach dla unij-
nych regionów i miast mówiono podczas
sesji plenarnej Europejskiego Komitetu
Regionów,któraodbyłasię16-17kwietnia
wBrukseli.Takżepodczastychobradple-
narnychprzewodniczącypolskiejdelega-
cji Marek Woźniak (EPP/PL) był sprawo-
zdawcą opinii pt. „Ulepszanie wdrażania
Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej
2020”, natomiast marszałek Mazow-
sza Adam Struzik (EPP/PL) będzie spra-
wozdawcą opinii pt. „Instrumenty finan-
sowewewsparciurozwojuterytorialnego”
na sesji plenarnej przewidzianej w paź-
dzierniku br. ELŻBIETACEGŁA
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Mówi LudwikWęgrzyn,
radnypowiatubocheńskiego

Obecnie, jaknigdydotąd,europejskapolitykagospo-
darcza ipolitykaspójności stanęłyprzedpoważnymi
wyzwaniami.Starającsię imsprostać,dokonano
zmianydotychczasowychpriorytetów.Widać toza-
równowzałożeniachpolityki spójnościnaokres
2014-2020, jak iw ,,Planie inwestycyjnymdlaEuro-

py”(zwanymplanemJunckera),zakładającymm.in.utworzenienowego fun-
duszu interwencyjnegoUE–EuropejskiegoFunduszu InwestycjiStrategicz-
nych.Wobuprzypadkachmamyzasadniczynacisknadwaaspekty.Popierw-
sze,skierowanie funduszypublicznychnawsparcie innowacjiwgospodarce,
ale takich,któredadząsięskomercjalizować,wprowadzićna rynek.Podrugie,
interwencja funduszypublicznychmabyćdźwigniądoangażowania funduszy
prywatnych.Jedno idrugiewymagaod liderówsamorządowychnaszegore-
gionumałopolskiego, jak ipozostałych,bardzoszerokiegospojrzeniana rozwój
ichobszaróworazzdecydowanieaktywniejszejpostawyanimatora.Byciazde-
cydowanieaktywniejszympartneremdlaprzedsiębiorców,pokazującym im
możliwościorazanimującymwspółpracębiznesu inauki,anie jakdotądkon-
centracji niemalwyłącznienawykorzystaniu funduszydedykowanychadmini-
stracji publicznej. ą

KOMENTUJĄ DLA NAS 

Nowa dźwignia innowacyjnego
rozwoju

Dobrze wykorzystujemy
pieniądze z unijnych funduszy

MówiAdamStruzik,
marszałek
województwamazowieckiego

JestemczłonkiemKomitetuRegionówodchwiliwstąpie-
niaPolskidoUE,anawetwcześniej,bobyłemwroliobser-
watorarokprzedprzystąpieniem.Komitettoważneciało
opiniodawcze,wyrażającepotrzebyiopinieprzezprzed-
stawicieliwładzlokalnychiregionalnychzkrajówczłon-

kowskich.Możnaśmiałopowiedzieć,żePolska,naszagospodarka,samorządteryto-
rialny,instytucjepubliczne,organizacjepozarządowesąoczywistymibeneficjentami
członkostwawUE.Jesteśmyuważanizaliderówwwykorzystaniufunduszystruktu-
ralnych,zwłaszczawrealizacjiunijnychpolityk:PolitykiSpójnościiWspólnejPolityki
Rolnej.Wroku2015zamykamyrealizacjępoprzedniejperspektywyfinansowejzlat
2007-2013iwpraktycerozpoczynamyrealizacjęnowejnalata2014-2020.Wartodo-
strzec,jakznaczącezmianyzaszływPolscewobszarzeinfrastrukturydrogowej,ko-
lejowej,lotniczej,informatycznej,jakwielezrobiliśmywplacówkachochronyzdrowia
ipomocyspołecznej,instytucjachkultury,edukacji.Olbrzymiewsparciemająrów-
nieżpolscyprzedsiębiorcyirolnicyorazsektorprzetwórstważywności–dziśPolska
ma6,6mldeuro,tj.ok.27mldzłnadwyżkiweksporcieżywności.Utrzymujemystały
wzrostgospodarczymimokryzysuświatowego,którydotykaEuropęod2008r.
Wabsorpcjiśrodkóweuropejskichistotnąrolęodgrywająsamorządywojewództw,
poprzezzarządzanieregionalnymiprogramamioperacyjnymi,alerównieżjakobe-
neficjenci,np.budującregionalnesieciszerokopasmowegoInternetualbopoprzez
projektyinstytucjipodległych.Nowyokresprogramowaniatonowewyzwania,wyko-
rzystanieśrodkówunijnychmasłużyćpodniesieniukonkurencyjnościUEiPolski.Te-
mumająsłużyćśrodkizkopertprzyznanychposzczególnymkrajom–EFSI,aleteż
funduszenapoziomieunijnym,jaknp.Horyzont2020czypomocydlaMŚPnp.
COSME.WzwiązkuzpotrzebądalszychimpulsówrozwojowychprzewodniczącyKo-
misjiEuropejskiejJ.C.Junckerzaproponowałplanstworzeniaprogramuwsparciain-
westycjiinfrastrukturalnychwUEwwysokościok.315mldeuropoprzezpołączenie
środkówpublicznych,bankówrozwojowychiśrodkówprywatnych.Towszystkoma
służyćdalszemurozwojowiUEiPolski.Wtensposóbwpływatonalosiwarunkiżycia
każdegoznas. ą

Strategia za 315 mld €
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Europejski Komitet Regionów

Jakie korzyści odnosimy my – Polacy
z udziału naszych przedstawicieli
w Komitecie Regionów?
Zadaniem członków polskiej delegacji
do Komitetu Regionów (KR) jest reprezen-
towanie interesów Polski i polskich samo-
rządów w Unii Europejskiej, a jak wiado-
mo – samorząd to wspólnota mieszkań-
ców. Naszym głównym celem jest
monitorowanie i wpływanie na unijne
prawo, tak aby odzwierciedlało ono w jak
największym stopniu interesy samorzą-
dowe. Dlatego przygotowujemy oficjalne
opinie Komitetu, ale również składamy
poprawki do dokumentów, nad którymi
pracują przedstawiciele innych delegacji

narodowych. Na przykład obecnie Komi-
tet Regionów pracuje nad opinią dotyczą-
cą unii energetycznej. Na marginesie do-
dam, że jest to polska inicjatywa zapropo-
nowana w zeszłym roku przez premiera
Donalda Tuska. Temat ten jest dla Polski
niezwykle ważny, dlatego jako delegacja
będziemy z dużą uwagą przyglądać się
powstającemu projektowi opinii i reago-
wać w razie potrzeby.
Chcę podkreślić, że polska delegacja jest
jedną z najliczniejszych w Komitecie Re-
gionów, również bardzo silną merytorycz-
nie i dlatego liczą się z naszym głosem.
Wielu naszych członków to doświadczeni
samorządowcy z dużą wiedzą, w tym
marszałkowie województw odpowiedzial-
ni za wdrażanie funduszy strukturalnych
w swoich regionach, a także prezydenci
miast, starostowie powiatów, burmistrzo-
wie czy wójtowie, którzy z tych funduszy
korzystają realizując projekty.

SkorowspomniałPanofunduszach
unijnych,czydelegacjabyłazaangażo-
wanawnegocjacjenatematnowejper-
spektywyfinansowejibudżetunalata
2014-2020?
Polska jest oceniana w Unii Europejskiej
jako kraj, który doskonale wykorzystuje

unijne środki. Za ich wdrażanie w po-
przednim okresie programowania 2007-
2013 były w Polsce częściowo odpowie-
dzialne samorządy, dlatego nasz głos
w dyskusji na temat przyszłości polityki
spójności bardzo się liczył. Przez 2,5 roku,
w momencie kiedy negocjowano kształt
nowej perspektywy, byłem przewodni-
czącym Komisji COTER w Komitecie Re-
gionów, która jest odpowiedzialna właś-
nie za politykę spójności. Blisko współ-
pracowaliśmy z Komisją Rozwoju Regio-
nalnego Parlamentu Europejskiego i z je-
go przewodniczącą – prof. Danutą
Hübner. Wiele z naszych propozycji zo-
stało uwzględnionych w toku negocjacji
pakietu polityki spójności.
Miałem przyjemność być także sprawoz-
dawcą dwóch opinii w tej dziedzinie.
Pierwsza z nich dotyczyła Wspólnych
Ram Strategicznych mających na celu
wypracowanie systemu lepszego zarzą-
dzania i koordynacji pomiędzy pięcioma
funduszami unijnymi, natomiast druga
była rezolucją KR w sprawie pakietu le-
gislacyjnego polityki spójności. Ponadto
Stanisław Szwabski, ówczesny przewod-
niczący Rady Miasta Gdyni, był sprawoz-
dawcą opinii na temat kodeksu postępo-
wania w dziedzinie partnerstwa.

Jaką jeszcze tematyką zajmowała się
dotychczas polska delegacja i jakie
inicjatywy podejmowała?
Nasza delegacja działa w KR od wejścia
Polski do UE, czyli już prawie 11 lat.
W tym czasie byliśmy sprawozdawcami
aż 26 opinii, które dotyczyły takich te-
matów jak wspólna polityka rybołów-
stwa, energia odnawialna, transport,
ochrona środowiska, przedsiębiorczość
czy rozwój obszarów wiejskich. Ponadto
aktywnie działaliśmy w tak ważnych
kwestiach dla Polski, jak gaz łupkowy
czy Partnerstwo Wschodnie.
Jako delegacja byliśmy również aktywni
podczas polskiej prezydencji w Radzie
UE w 2011 r., kiedy to wspólnie zorgani-
zowaliśmy serię konferencji dotyczą-
cych ważnych zagadnień dla samorzą-
dów: polityki miejskiej i transportowej,
Strategii Morza Bałtyckiego i współpracy
z samorządami z krajów Partnerstwa
Wschodniego. A w tym roku planujemy
włączyć się w organizację w Brukseli
konferencji upamiętniającej 25-lecie re-
formy samorządowej w Polsce, która bę-
dzie okazją do dyskusji nt. decentraliza-
cji i wielopoziomowego sprawowania
rządów w Europie.
ą

Dbamy o dobre prawo
RozmowazmarszałkiemWielkopolskiMarkiemWoźniakiem,przewodniczącympolskiej
delegacjiwEuropejskimKomitecieRegionów

Polska delegacja w Komitecie Regionów
42 samorządowców (21 członków i21 zastępców) liczy polska delegacja w Komitecie Regionów.CZŁONKOWIE:Paweł ADAMOWICZ- prezydent Gdańska,Jarosław
DWORZAŃSKI- radny woj.podlaskiego,Olgierd GEBLEWICZ- marszałek woj.zachodniopomorskiego,AdamJARUBAS - marszałek woj.świętokrzyskiego,Lech
JAWORSKI - radny m.Warszawy,Zbigniew PODRAZA- prezydent Dąbrowy Górniczej,Jacek PROTAS - wicemarszałek woj.warmińsko-mazurskiego,Marek SOWA-
marszałek woj.małopolskiego,Witold STĘPIEŃ - marszałek woj.łódzkiego,Mieczysław STRUK- marszałek woj.pomorskiego,Adam STRUZIK- marszałek woj.mazo-
wieckiego,Stanisław SZWABSKI - radny m.Gdyni,MarekTRAMŚ - radny pow.polkowickiego,TadeuszTRUSKOLASKI - prezydent Białegostoku,Ludwik WĘGRZYN-
radny pow.bocheńskiego,MarekWOŹNIAK- marszałek woj.wielkopolskiego,DariuszWRÓBEL- burmistrzOpola,Jerzy ZAJĄKAŁA - wójt.gm.Łubianka.
ZASTĘPCY:Adam BANASZAK- radny woj.kujawsko-pomorskiego,Stanisław BODYS - burmistrz Rejowca Fabrycznego,Andrzej BUŁA- marszałek woj.opolskiego,
Piotr CAŁBECKI - marszałek woj.kujawsko-pomorskiego,Bogdan DYJUK- radny woj.podlaskiego,RobertGODEK- radny pow.strzyżowskiego,Arkadiusz GODLEWSKI -
radny m.Katowice,Marzena KEMPIŃSKA- radna pow.świeckiego,Józef KOTYŚ - radny woj.opolskiego,Andrzej KUNT- burmistrz Kostrzyna nadOdrą,Lucjan KUŹNIAR
- radny woj.podkarpackiego,Mirosław LECH - wójt gm.Korycin,Marek OLSZEWSKI - wójt.gm.Lubicz,Władysław ORTYL- marszałek woj.podkarpackiego,Joachim
SMYŁA- radny pow.lublinieckiego,HannaZDANOWSKA- prezydent Łodzi.Koordynatorzy pracy delegacji: Izabela Gorczyca,Małgorzata Sylla.
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MAŁOPOLSKA
zaprasza

Kraków. Zamek Królewski i bazylika
archikatedralna św. Stanisława
i św.Wacława – tu bije serce Polski
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Kraków. Grób Moszego ben Israela
Isserlesa – przy synagodze Remuh
– uchodzi za miejsce cudowne
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Auschwitz-Birkenau, niemiecki obóz
koncentracyjny, stał się symbolem
terroru, ludobójstwa i Szoah
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Wadowice. 18 maja 1920 roku
w tym domu urodził się Karol
Wojtyła, papież Jan Paweł II
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Kopalnia Soli „Wieliczka” to unikat
w skali świata. 245 km korytarzy
oraz 2391 komór na 9 poziomach
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Sękowa. Perła Beskidu Niskiego
– tak często określa się drewniany
kościół św. Filipa i św. Jakuba
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Dunajec, pokonując Pieniny,
stworzył jeden z najpiękniejszych
przełomów rzecznych Europy
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Morskie Oko, największe jezioro
wTatrach,ma podziemne połączenie
–według legend – zAdriatykiem
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