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Streszczenie  

A. Zbliżone uwarunkowania rozwoju Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz podobne cele 
w zakresie kierunków rozwoju gospodarczego sprawiają, iż zasadnym jest, aby Grupa 
Wyszehradzka (dalej „V4”) stanowiła wspólną platformę dla identyfikacji wspólnych ce-
lów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020 (dalej „WRF”), plat-
formę koordynacji pozycji negocjacyjnych WRF oraz wspólne forum określania metod re-
alizacji WRF. Ostatnie lata (2010-2012) pokazują znaczący poziom współpracy państw 
V4 w zakresie globalnej wielkości wsparcia w ramach ram finansowych UE, polityki UE 
względem regionów słabiej rozwiniętych oraz powiązania tej polityki z politykami sekto-
rowymi, czy też proponowania innowacyjnych instrumentów finansowych wspierających 
elastycznie rozwój. Zasadnym jest dalsze rozwijanie tych działań.  

B. WRF stanowią istotny element zapewnienia spójności między regionami słabiej rozwinię-
tymi a resztą UE. Dostosowanie ram finansowania UE do wymagań Traktatu z Lizbony 
oraz zmiany w funkcjonowaniu instrumentów finansowych UE nie powinny wpływać na 
zmniejszenie środków finansowych dostępnych w ramach istniejących instrumentów dla 
państw V4. W interesie państw V4 jest, aby tego rodzaju zmiany regulacji UE nie wpływa-
ły negatywnie na wielkość realnego poziomu wsparcia w ramach polityki spójności. 

C. Zmiana systemu finansowania UE (dochody własne w oparciu o podatek od towarów 
i usług (VAT) oraz podatek od transakcji finansowych) realizuje od strony formalnej wy-
magania art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Tworzy on przej-
rzysty i sprawiedliwy system ponoszenia kosztów funkcjonowania UE. Likwiduje konse-
kwencje zaszłości historycznych związanych z rabatami, które w okresie ich udzielania 
mogły mieć uzasadnienie, jednakże w chwili obecnej nie znajdują uzasadnienia. Z punktu 
widzenia państw V4 zmiany te ograniczyć mogą dysproporcje w kierunku bardziej przej-
rzystego i opartego na solidarności mechanizmu finansowania UE. Opodatkowanie sektora 
finansów poprzez podatek od transakcji finansowych wprowadzić może bardziej sprawie-
dliwe warunki działania w ramach UE oraz zapewnić może ograniczenie transakcji speku-
lacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do państw spoza strefy euro. 

D. Państwa V4 nie mają jednakowych celów związanych z przyszłą strukturą i wielkością 
funduszy pomocowych. Z drugiej strony państwa – płatnicy netto – mają zbliżone oczeki-
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wania w zakresie zmniejszenia budżetu funduszy związanych z rozwojem regionalnym 
oraz zmiany ich struktury. Wzrost wydatków na badania i innowacyjność należy ocenić 
pozytywnie. Ograniczenia w zakresie wykorzystania funduszy na rozwój regionów zwią-
zane m.in. z analizą potencjału ekonomicznego regionów, obniżeniem wysokości limitów 
dla poszczególnych państw, czy też zmianą uwarunkowań technicznych, powodować mo-
gą zagrożenie dla stabilnego rozwoju państw V4 w kierunku zmniejszania dystansu w sto-
sunku do bardziej rozwiniętych państw UE. 

E. Budżet polityki spójności powinien być nie tylko na odpowiednim do oczekiwanych celów 
poziomie, ale konieczne jest również zapewnienie, aby zasady wydatkowania środków do-
stosowane były do potrzeb. Dotyczy to m.in. kwalifikowalności nieodzyskiwanego VAT, 
czy też utrzymania obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wydatkowania 
(n+3/2).  

F. Pomimo zasadniczo korzystnego dla V4 celu instrumentu „Łącząc Europę”, jego wdraża-
nie może negatywnie wpływać na realizację polityki spójności. Instrumenty te mogą ze 
sobą konkurować, utrudniając osiągnięcie synergii między projektami. Dodatkowo, struk-
tura źródeł finansowania „Łącząc Europę” oraz metody przyznawania finansowania z tego 
instrumentu mogą osłabiać rozwój państw V4. 

G. Zaproponowany system warunkowości makroekonomicznej, polegającej na powiązaniu 
przyznawania funduszy pomocowych z wynikami makroekonomicznymi państw człon-
kowskich wymaga ostrożności. Działania te stanowią istotny element powiązania polityk 
współfinansowanych z budżetu UE z zarządzaniem gospodarczym, jednakże może to 
w nieuzasadniony sposób karać regiony za politykę władz krajowych, a brak precyzji 
w przesłankach takiej warunkowości może negatywnie wpływać na chęć podejmowania 
ryzyka inwestycyjnego zwłaszcza dotyczącego słabszych ekonomicznie regionów UE. 

H. Opóźnienia z uchwaleniem WRF wpłyną negatywnie na pozycję państw beneficjentów 
netto, do których zaliczają się państwa V4. Należy oczekiwać, iż dalsze zmiany i negocja-
cje WRF nie wpłyną na zwiększenie budżetu, ani nie doprowadzą do ułatwień w dostępie 
do funduszy. Dlatego w interesie tych państw leży jak najszybsze podjęcie decyzji w tym 
obszarze.  

1. Wspólne cele państw V4 i metody ich osiągnięcia  

Podobne uwarunkowania historyczne oraz położenie geograficzne stanowiły fundament dla 
zacieśnienia współpracy Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier w ramach tzw. Grupy Wyszeh-
radzkiej (dalej również „V4”). Znaczenie tej formy współpracy państw zarówno w ramach 
Unii Europejskiej (dalej również „UE”), jak i w innych obszarach nabiera znaczenia. Rozsze-
rzenie spektrum państw zainteresowanych współpracą z V4 wpływa również na znaczenie tej 
formy realizacji wspólnych i partykularnych celów, jak i na przyszłe kierunki współpracy.  

Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednakże, że interesy państw skupionych w V4 wyka-
zywały znaczące rozbieżności, które, w połączeniu z brakiem konsekwencji w osiąganiu 
wspólnie założonych celów, wpływały negatywnie na znaczenie V4, jako skutecznej formy 
realizacji wspólnych interesów. Obserwowane w ostatnim czasie zacieśnianie współpracy, 
chociażby w obszarze rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, stanowi ważny sygnał dla 
możliwych kierunków przyszłej współpracy.  

Ważnym przedmiotem wspólnych działań są również Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 
2014-2020 (dalej również „WRF”), których docelowy kształt może być motorem do dalszego 
zrównoważonego rozwoju państw V4, albo też może skutkować takimi zmianami przyszłego 
finansowania projektów infrastrukturalnych, który przesunie wsparcie w ramach programów 
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rozwoju regionów w inne terytorialnie i zakresowo obszary UE. Taka zmiana może mieć zna-
czące negatywne konsekwencje dla państw V4. 

Obecny poziom rozwoju gospodarczego państw V4 nie pozwala na rezygnację ze wsparcia 
w ramach programów regionalnych, a obniżenie realnego poziomu wsparcia może mieć zna-
czenie dla szybkości rozwoju gospodarek narodowych oraz możliwości realizacji innych celów 
UE, jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo energetyczne), edukacja, 
badania i rozwój, czy też polityka społeczna. 

Państwa V4 charakteryzuje stały wzrost gospodarczy, którego średnie wartości od dnia wstą-
pienia do Unii Europejskiej przewyższają średnią unijną. Jednak luka w rozwoju gospodar-
czym, która narastała w przeszłości jest cały czas na wysokim poziomie, co obrazuje załączona 
poniżej mapa ukazująca stosunek wielkości PKB per capita w regionie w odniesieniu do śred-
niej w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostat za 2009 r., większość regionów państw 
V4 mieści się w przedziałach 20-50% co oznacza znaczące zacofanie w stosunku do średniej 
UE. Jedynie wydzielone regiony stołeczne, tj. region praski i region bratysławski charakteryzu-
ją się dobrym albo względnie dobrym rozwojem gospodarczym. Potwierdza to znaczenie ze-
wnętrznego finansowania z funduszy UE na rozwój tych regionów. 

Mapa 1: Stosunek PKB per capita w regionach V4 do średniej w UE w 2009 r. 

 
Źródło: Eurostat 

Zbliżone uwarunkowania w zakresie rozwoju państw V4 oraz podobne cele w zakresie kierun-
ków rozwoju gospodarczego sprawiają, iż zasadnym jest, aby V4 stanowiła wspólną platformę 
dla identyfikacji wspólnych celów w ramach WRF, wspólne forum określania metod ich osią-
gnięcia oraz platformę koordynacji pozycji negocjacyjnych WRF.  
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Ostatnie lata (2010-2012) pokazują znaczący poziom współpracy państw V4 na szczeblu rzą-
dowym w szeregu obszarach. Państwa V4 dążą do identyfikacji wspólnych celów, które mogą 
być przedmiotem dalszych działań na szczeblu UE. W zakresie WRF wspólne cele dotyczą 
globalnej wielkości wsparcia w ramach ram finansowych UE, polityki UE względem regionów 
słabiej rozwiniętych oraz powiązania tej polityki z politykami sektorowymi, czy też propono-
wania innowacyjnych instrumentów finansowych wspierających elastycznie rozwój (obligacje, 
wzmocnienie możliwości Europejskiego Banku Inwestycyjnego)1.  

2. Znaczenie nowej pespektywy finansowej dla państw V4  

Traktat z Lizbony (Dz. Urz. UE C 306 z dnia 17.12.2007, s. 1.), który wprowadził Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz wprowadził zmiany do Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej (TUE) uregulował zasady tworzenia wieloletnich ram finansowych.  

Zgodnie z art. 312 TFUE, wieloletnie ramy finansowe mają na celu zapewnienie dokonywania 
wydatków UE w sposób usystematyzowany i w granicach jej zasobów własnych. Wskazuje on 
na znaczenie dwóch elementów konstrukcji perspektywy finansowej, tj. uporządkowania, 
przejrzystości i prostoty oraz niemożności zadłużenia. Przepis ten nakazuje, aby ramy finan-
sowe ustalane były na okres co najmniej pięciu lat, a budżety roczne powinny być zgodne 
z tymi wieloletnimi ramami finansowymi. Przez ramy finansowe rozumie się natomiast kwoty 
rocznych pułapów środków na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków oraz roczne 
pułapy środków na płatności. Kategorie wydatków, w liczbie ograniczonej, odpowiadać po-
winny głównym sektorom działalności UE. Ramy finansowe powinny dodatkowo zawierać 
wszelkie inne postanowienia wymagane dla prawidłowego prowadzenia rocznej procedury 
budżetowej. 

WRF w zasadniczym zakresie realizują powyższe zasady, jednakże wprowadzenie bardziej 
precyzyjnych rozwiązań w niektórych obszarach mogłoby mieć znaczenie m.in. dla państw V4. 
Pierwszą z kwestii jest zakres czasowy obowiązywania WRF ustalony na okres 2014-2020. 
Mieści się on w ramach ustalonych przez Traktat z Lizbony, jednakże dla planowania inwesty-
cji w ramach programów regionalnych, zwłaszcza tych o charakterze infrastrukturalnym, dłuż-
sza pespektywa czasowa miałaby pozytywne znaczenie. Poprzez stabilność perspektywy finan-
sowej w dłuższej perspektywie czasowej dla państw-beneficjentów, osiągnąć można większą 
racjonalność i wewnętrzną spójność realizowanych inwestycji oraz lepsze możliwości uzyska-
nia współfinansowania własnego. Drugą kwestią jest brak spójności wsparcia w ramach pro-
gramów UE. Nie wszystkie programy objęte są WRF, co zmniejsza przejrzystość ram praw-
nych ich funkcjonowania oraz ogranicza demokratyczną kontrolę nad celami oraz sposobami 
ich wydatkowania.  

Tworzenie odrębnych funduszy celowych na realizację działań Komisji Europejskiej nieko-
niecznie będących w interesie państw V4 powinno w miarę możliwości ulec ograniczeniu. 
Specyfiką obecnych negocjacji WRF jest wprowadzanie tych nowych instrumentów finanso-
wych w ramy WRF, co jednak może wpływać na zmniejszenie środków finansowych dostęp-
nych w ramach istniejących instrumentów dla państw V4. W interesie państw V4 jest, aby tego 
rodzaju zmiany nie wpływały negatywnie na wielkość realnego poziomu wsparcia w ramach 
polityki spójności. 

                                                 
1 Conclusions from the meeting of Ministers responsible for Cohesion Policy of the Visegrad Group countries, 
Bulgaria, Romania and Republic of Slovenia in the presence of the Member of European Commission responsible 
for regional policy, Visegrad Group Presidency Communication on Multiannual Financial Framework of 14 Oc-
tober 2011, Letter of the Prime ministers of the Visegrad Group Countries to the President Barroso, President Van 
Rompuy, President Schulz of 22 June 2012.  
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3. Znaczenie zmiany sposobu finansowania UE dla V4 

Traktat z Lizbony uregulował również zasady tworzenia budżetu UE. Zgodnie z art. 311 TFU-
E, państwa członkowskie UE zobowiązały się, aby UE posiadała środki niezbędne do osiągnię-
cia nałożonych na UE celów i należytego prowadzenia polityk UE. Ważny w tym kontekście 
jest również zapis zobowiązujący państwa członkowskie do tego, aby budżet UE był całkowi-
cie finansowany z jej zasobów własnych.  

Poddając analizie toczące się negocjacje w sprawie WRF można zauważyć szereg punktów 
spornych. Jednym z nich jest system źródeł dochodów UE. Komisja Europejska zaproponowa-
ła, w zgodzie z rozwiązaniami zawartymi w Traktacie z Lizbony, system dochodów własnych 
UE, zbudowany w oparciu o dochody z podatku od towarów i usług (VAT) oraz nowy podatek 
od transakcji finansowych. System ten zastąpiłby w części obecny system finansowania oparty 
na wpłatach bezpośrednich państw członkowskich, uzależniony od dochodu narodowego brutto 
poszczególnych państw, korygowanych uzyskanymi przez poszczególne państwa rabatami 
i korektami.  

Powyższa zmiana wydaje się być korzystna z punktu widzenia państw V4. Po pierwsze, stwo-
rzyłaby przejrzysty i sprawiedliwy system ponoszenia kosztów funkcjonowania UE. Po drugie, 
system ten zlikwidowałby konsekwencje zaszłości historycznych związanych z rabatami, które 
w okresie ich udzielania mogły mieć uzasadnienie, jednakże w chwili obecnej nie znajdują 
uzasadnienia. Celem UE jest działanie w duchu solidarności między państwami członkowski-
mi, która to solidarność powinna być również odzwierciedlona w systemie finansowania kosz-
tów funkcjonowania UE. W końcu, państwa V4 przystąpiły do UE na mniej korzystnych wa-
runkach niż te odnoszące się do państw UE-15. Musiały zastosować reżim otwarcia rynku kra-
jowego dla towarów i usług z państw UE-15, uzyskując mniejsze kwoty wsparcia na rozwój 
regionalny i wsparcie dla rolnictwa. Dodatkowo, musiały przyjąć jako „przyjęte z dobrodziej-
stwem inwentarza” rabaty dla niektórych dużo bardziej rozwiniętych państw UE-15. Zmiana 
systemu finansowania UE powinna zkliwidować albo co najmniej znacząco ograniczyć te dys-
proporcje w kierunku bardziej przejrzystego i opartego na solidarności mechanizmu. Fundusze 
wsparcia UE m.in. dla państw V4 w jakimś zakresie amortyzują powyższe nierówności, wpły-
wając na wzrost konkurencyjności tych państw. Dodatkowo, opodatkowanie sektora finansów 
wprowadziłoby bardziej sprawiedliwe warunki jego działania w ramach UE oraz mogłoby za-
pewnić ograniczenie transakcji spekulacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do państw spoza stre-
fy euro. 

4. Znaczenie zmiany struktury programów rozwojowych 

Fundusze wspierające rolnictwo oraz fundusze wspierające rozwój regionalny stanowią główne 
kierunki wydatkowania budżetu UE. Z uwagi na uwarunkowania polityczne nie należy ocze-
kiwać znaczącej zmiany wysokości wsparcia dla rolnictwa, poza ewentualnymi przesunięciami 
z wsparcia bezpośredniego na wsparcie obszarów wiejskich. Głównym źródłem oszczędności 
mogą być fundusze związane z rozwojem regionów.  

Państwa V4 nie mają jednakowych celów związanych z przyszłą strukturą i wielkością fundu-
szy pomocowych. Z drugiej strony państwa – płatnicy netto – mają zbliżone oczekiwania 
w zakresie zmniejszenia budżetu funduszy związanych z rozwojem regionalnym oraz zmiany 
ich struktury. Osiągnięcie wspólnych celów przez państwa V4 wymaga koordynacji działań 
w zakresie wielkości oraz struktury funduszy związanych z rozwojem regionalnym, który to 
proces jest realizowany przez państwa V4. Dalszej analizy wymaga, na ile działania tego ro-
dzaju mogą ulec wzmocnieniu.  
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Zaproponowana zmiana funduszy polegająca na uproszczeniu systemów ich przyznawania, 
w tym połączenie niektórych programów finansowania, wydaje się racjonalnym posunięciem. 
Praktyka krajowa w zakresie przyznawania oraz koordynowania wydatkowania z funduszy 
prowadziła do nadmiernych utrudnień administracyjnych. Większa centralizacja w tym zakre-
sie na poziomie UE może ułatwić absorbcje funduszy, ale nie powinna równocześnie prowa-
dzić do ograniczenia zakresu potencjalnych beneficjentów w stosunku do stanu obecnego.  

W celu zwiększenia efektywności wydatków UE, Komisja Europejska sugeruje stworzenie 
wspólnych ram strategicznych dla wszystkich funduszy UE, aby przekształcić cele strategii 
„Europa 2020” w priorytety inwestycyjne. Komisja zamierza zawierać umowy o partnerstwie 
z każdym państwem członkowskim. W umowach tych zostanie zawarte zobowiązanie 
partnerów na szczeblu krajowym i regionalnym do wykorzystania przyznanych środków 
w celu wdrożenia strategii „Europa 2020”, stanowiące punkt odniesienia dla oceny postępów 
w realizacji zobowiązań. Komisja Europejska planuje odgórnie określać procentową pulę 
środków na fundusze, priorytety inwestycyjne czy cele tematyczne, która będzie jednolita dla 
wszystkich regionów danej kategorii. Stanowi to skupienie obszaru decyzyjnego ponad 
poziomem państw członkowskich, które najlepiej znają specyfikę swoich obszarów, potrzeb 
oraz uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych.  

Mając świadomość, iż poziom absorbcji funduszy uzależniony jest od szeregu czynników, ko-
nieczne jest wsparcie w zakresie działań informacyjnych związanych z funduszami w celu 
zwiększenia ich absorpcji. Działania takie powinny być wsparte przez usługi doradcze na po-
ziomie UE. Z uwagi na istotne znaczenie władz regionalnych i lokalnych w koordynacji wyko-
rzystania funduszy ich udział powinien być wzmocniony. 

Planowany wzrost wydatków na badania i innowacyjność należy ocenić pozytywnie. Fundusze 
te są istotne z punktu widzenia państw, którym zależy na długookresowym rozwoju opartym 
na nowoczesnych technologiach, a więc nie tylko państwom V4, ale również państwom płatni-
kom netto do budżetu UE.  

Należy zastanowić się, na ile zasadne są postulaty ograniczające wykorzystanie funduszy, bio-
rąc pod uwagę potencjał ekonomiczny regionów (większe wsparcie dla regionów najbiedniej-
szych), czy też limitowanie wykorzystania funduszy przez państwa w kolejnych latach, biorąc 
pod uwagę wykorzystanie w okresach historycznych (np. roku poprzednim). Rozwiązanie takie 
może zmniejszyć potencjał do wykorzystania dla państw V4.  

W czasach, gdy budżety narodowe są poddawane cięciom, budżet unijny powinien stanowić 
impuls dla rozwoju Europy. Szczególnie polityka spójności obejmująca wszystkie regiony UE, 
koncentrująca się na najsłabiej rozwiniętych spośród nich, nie może być ograniczana poprzez 
zmniejszanie, czy też przenoszenie w inne obszary środków finansowych. Stąd obniżenie limi-
tu wysokości środków, jakie może otrzymać pojedynczy kraj członkowski w ramach polityki 
spójności z obecnych 4% do 2,5% Dochodu Narodowego Brutto nie wydaje się zasadnym. 
Takie rozwiązanie może wpływać również na realizację zasady koncentracji polityki spójności 
dla regionów najbiedniejszych. Z jednej strony Komisja Europejska dąży do zwiększenia sku-
teczności wydatków realizowanych w ramach polityki spójności poprzez przeznaczanie fundu-
szy na ograniczoną liczbę priorytetowych celów powiązanych z zamierzeniami określonymi 
w strategii „Europa 2020”, a z drugiej obniża poziom maksymalny środków. Takie działanie 
może doprowadzić do pogłębienia się różnic pomiędzy poszczególnymi regionami UE, szcze-
gólnie w dobie kryzysu. 
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5. Utrzymanie zasady n+ w ramach programów objętych WRF 

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 funkcjonował system wydatkowania przyzna-
nych kwot w bardziej elastyczny sposób niż wynika z założeń przyjętych w WRF. Dla wdraża-
nia programów operacyjnych wprowadzono zasadę „n+3” oznaczającą, że środki, które przy-
znano państwu-beneficjentowi na rok 2007 (rok „n”) można było wydatkować do roku 2010 
(roku „n+3”), środki na rok 2009 można było wydatkować do roku 2012, zaś środki na rok 
2010 można było wydatkować do roku 2013. W latach 2011-2013 obowiązywała zasada 
„n+2”, skracająca okres wydatkowania funduszy. Po tym okresie różnica między kwotą zare-
zerwowaną w budżecie UE, a kwotą wniosków o płatność, jakie otrzymywała Komisja Euro-
pejska uległa anulowaniu.  

Możliwość bardziej elastycznego wydatkowania funduszy jest istotna dla państw-
beneficjentów, którymi są między innymi państwa V4. Zwłaszcza ma to znaczenie przy dużych 
inwestycjach, wymagających podjęcia szeregu czasochłonnych działań celem zabezpieczenia 
finansowego inwestycji, czy też rozstrzygania inwestycji w drodze czasochłonnych przetar-
gów. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać przyznane środki, nie ograniczając kon-
troli ich wydatkowania przez UE. Ważnym wydaje się podjęcie działań w celu utrzymania po-
wyższej zasady w WRF. Brak uwzględnienia tej zasady spowodować może mniejszą absorpcję 
środków zmniejszających dysproporcję w rozwoju regionalnym różnych obszarów UE, w tym 
m.in. państw V4. Ma to szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego, w któ-
rym bardziej czasochłonnym może być uzyskanie zewnętrznego finansowania.  

6. Zapewnienie kwalifikowalności nieodzyskiwalnego VAT 

Praktycznym problemem związanym z wykorzystywaniem funduszy jest możliwość uwzględ-
nienia w kosztach projektu do refinansowania przez UE podatku VAT, którego nie można było 
odzyskać. Pozytywnym rozwiązaniem byłoby generalne uznanie nieodzyskiwalnego podatku 
VAT, jako kosztu kwalifikowalnego. Konieczne jest zatem ujednolicenie zasady dotyczących 
kwalifikowalności. Należałoby ją ujednolicić poprzez rozszerzenie obecnych zasad stosowa-
nych w polityce spójności na inne programy realizowane w systemie zarządzania dzielonego.  

7. Negatywne uwarunkowania programu „Łącząc Europę” 

Rozwój infrastruktury w ramach UE stanowi jedną z polityk UE wymienioną m.in. w art. 170-
172 TFUE, zgodnie, z którymi, aby umożliwić obywatelom UE, podmiotom gospodarczym, 
wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez gra-
nic wewnętrznych, UE przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich 
w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki. UE zmierza do sprzyjania wza-
jemnym połączeniom oraz interoperacyjności sieci poszczególnych państw członkowskich, jak 
również dostępowi do tych sieci. Uwzględnia również potrzebę łączenia wysp, regionów za-
mkniętych i peryferyjnych z centralnymi regionami UE. Polityka ta jest szczególnie ważna dla 
państw V4, które ze względu m.in. na wcześniejsze uwarunkowania historyczne posiadają in-
frastrukturę, która nie jest w pełni zintegrowana z pozostałymi państwami UE, a także nie jest 
wystarczająco zintegrowana w ramach wewnętrznych powiązań państw V4. Z tej perspektywy 
instrument „Łącząc Europę” wydaje się korzystny dla państw V4. Powstaje jednak kilka wąt-
pliwości, mających istotne znaczenie dla tych państw.  

Po pierwsze, taki instrument wspierający przedsięwzięcia o znaczeniu europejskim może sta-
nowić zagrożenie dla zintegrowanego podejścia w realizacji projektów infrastrukturalnych 
wspieranych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i polityki spójności, gdyż mechanizmy te 
mogą ze sobą konkurować, utrudniają osiągnięcie synergii między projektami. Po drugie, prze-
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niesienie części środków z funduszu spójności na instrument „Łącząc Europę” osłabi ten 
pierwszy. W końcu, zmiana zasad przyznawania środków sprawi, że mniejsze będzie zaanga-
żowanie państw członkowskich, a większa uznaniowość Komisji Europejskiej.  

8. Negatywne konsekwencje warunkowości makroekonomicznej 

Projekt WRF zaproponowany przez Komisję Europejską zawiera mechanizmy warunkowości 
makroekonomicznej, polegającej na powiązaniu przyznawania funduszy pomocowych 
z wynikami makroekonomicznymi państw członkowskich. Daje to możliwość zawieszenia lub 
całkowitego odebrania funduszy państwom, które nie utrzymują np. dyscypliny budżetowej 
i nie wypełniają wydawanych rekomendacji służących przywrócenia stabilności finansowej.  

Idea stojąca za wprowadzeniem tego rodzaju rozwiązań może mieć uzasadnienie z punktu 
widzenia innych celów UE. Wątpliwości budzi zasadność zastosowania ich do funduszy 
pomocowych. Fundusze te zapewniają m.in. rozwój tych regionów UE, które znajdują się 
w szczególnie nieuprzywilejowanym położeniu. Wprowadzenie tej zasady w istocie karze 
władze regionalne i lokalne za decyzje gospodarcze władz krajowych. Brak jest uzasadnienia 
dla takiego karania, zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i wynikającego z istoty 
wsparcia rozwoju regionalnego.  

Dodatkowo, nieprecyzyjność zapisów odnoszących się do tej materii może rodzić szereg 
dodatkowych ryzyk, w tym dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Brak jest 
wystarczającej precyzji, co rozumie się przez całkowite odebranie funduszy, tj.: czy będzie 
dotyczyć to tylko uzyskanych już środków czy może środków przyszłych. Podobnie przy 
zawieszaniu środków nie wiadomo czy będzie to realizowane na poziomie relacji między UE 
a państwem członkowskim, czy też będzie dotyczyło faktycznego beneficjenta tych środków. 
Również pułap sankcji wynikających z tego rodzaju warunkowości nie jest jasno określony. 
Stanowi to dodatkowe ryzyko inwestycyjne, które zarówno beneficjent, jak i współfinansująca 
projekt instytucja finansowa będzie musiała wziąć pod uwagę. Ograniczyć to może dostępność 
środków, wpłynąć na koszt ich pozyskania, a nawet ograniczyć chęć podejmowania inwestycji. 
Państwa V4, jako beneficjenci tych funduszy mogą być szczególnie dotknięci tymi 
rozwiązaniami. 

Podsumowanie  

Pozycja państw V4 oraz ich dalszy rozwój zmniejszający dystans do pozostałych państw 
członkowskich UE, zależą również od wielkości funduszy strukturalnych oraz innych 
elementów związanych z polityką spójności. Planowane redukcje budżetu UE w tym zakresie 
oraz zmiana struktury i celów funduszy mogą osłabić możliwości państw V4. Dlatego państwa 
V4 powinny kontynuować starania na rzecz utrzymania wielkości i znaczenia polityki 
w zakresie rozwoju regionalnego. Różnice w zakresie interesów poszczególnych państw V4 
nie powinny przesłonić identyfikacji i wspólnego dążenia do celów związanych 
z maksymalizacją wykorzystania tych funduszy w regionie V4. Wspólna pozycja tych państw 
może stanowić przeciwwagę dla działań państw - płatników netto. Różnice w ramach grupy V4 
mogą zostać wykorzystane przez państwa - płatników netto w celu realizacji ich założeń, co do 
WRF, niekoniecznie w zgodzie z interesami państw V4.  

Negocjacje w sprawie WRF są niezwykle trudnym procesem, w którym ścierają się interesy 
poszczególnych państw członkowskich UE szukających równowagi pomiędzy środkami wpła-
canymi a otrzymywanymi z budżetu UE. Presja interesów narodowych bierze często górę nad 
strategicznym myśleniem o wspólnym interesie i usuwa w cień priorytety istotne dla Europy. 
Tego rodzaju partykularne myślenie powinno być przemodelowane, jeśli nie w obrębie całej 
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UE, to przynajmniej w ramach regionów mających zbliżone cele, jak państwa V4. Zwlekanie 
z uchwaleniem WRF wpłynie negatywnie na pozycję państw beneficjentów netto, do których 
zaliczają się państwa V4. Należy bowiem oczekiwać, iż dalsze zmiany i negocjacje nie wpłyną 
na zwiększenie budżetu, ani nie doprowadzą do ułatwień w dostępie do funduszy. Dlatego 
w ich interesie leży jak najszybsze podjęcie decyzji w tym obszarze.  

 


