Bez wątpienia trwająca w Brukseli debata budżetowa nt. „Wieloletnich Ram
Finansowych UE na lata 2014 – 2020” jest jedną z istotniejszych nie tylko ze względu na
kryzys, ale również ze względu na kreślenie za pomocą budżetu realnego scenariusza walki ze
skutkami spowolnienia gospodarczego i zadłużenia sektora finansów publicznych w wielu
państwach członkowskich. Dla Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej debata
budżetowa oznacza również negocjowanie kwot środków europejskich, które w znaczący
sposób finansują proces modernizacji infrastrukturalnej i w istotny sposób wpływają na
zmiany społeczne, w tym na włączenie społeczne, rozwój edukacji, walkę z bezrobociem etc.
Jednak casus Polski pokazuje dobitnie, że nawet jeśli, co wątpliwe, uda się polskiemu rządowi
wynegocjować zgodny z zapowiedziami z czerwca 2011 roku budżet UE, to istnieje realne
ryzyko niemożności wydatkowania wszystkich środków. Jest ono tym większe, im gorsza jest
kondycja finansowa samorządów w Polsce, które w znaczącym stopniu są beneficjentami
projektów infrastrukturalnych i społecznych. Stąd też, z niepokojem należy spoglądać na
projekty podniesienia stawki VAT, gdyż to podnosi koszty inwestycji, dalszej niemożności jego
odliczania od zrealizowanych inwestycji, procentowego zwiększania komponentu własnego
do realizowanego projektu i in. Światłem w tunelu wydaje się jednak zapowiadane przez
Ministerstwo Finansów odstąpienie od wprowadzenia reguły wydatkowej, która w znaczący
sposób usztywniłaby dyscyplinę finansową samorządów i zatrzymała obserwowany w wielu
miastach boom inwestycyjny. Tym samym to, co z punktu widzenia stabilności finansów
publicznych wydaje się słusznym zabiegiem, dla sektora proinwestycyjnego jakim są
samorządy może oznaczać spowolnienie w rozwoju.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że trudna sytuacja finansowa całej Unii
Europejskiej nie oznacza bynajmniej rezygnacji z wdrażania nowej perspektywy finansowej.
Tym samym, bez względu na kwoty przyznane w poszczególnych programach europejskich,
należy już dzisiaj na bieżąco śledzić zapowiedzi Komisji Europejskiej odnośnie priorytetów
finansowych, sposobów wydatkowania i docelowych grup wsparcia. Uwaga generalna na tym
etapie programowania będzie zatem brzmiała: aplikacja kooperatywna będzie
instrumentem generującym wskaźniki sukcesu w ubieganiu się o środki po 2014
roku.
Kilka uwag wstępnych:
1.
Merytoryczna debata o kształcie Wieloletnich Ram Finansowych
(WRF) UE na lata 2014+ rozpoczęła się z chwilą rozpoczęcia przez Komisję
Europejską konsultacji w sprawie Strategii Europa 2020. Wydaje się, że dzięki
nieustępliwej postawie negocjacyjnej polskiego rządu, udało się tak sformułować
priorytety tego dokumentu, aby choć w minimalnym zakresie odzwierciedlał on
zasadę solidarności europejskiej. Uwaga praktyczna dla samorządów będzie zatem
brzmiała: zapoznaj się z priorytetami strategii Europa 2020, gdyż ta sama logika

aplikacji i obszarów wsparcia będzie obowiązywała w WRF 2014+. Ponadto uzasadniając
swój wniosek na dotację, pojęć kluczowych należy szukać właśnie w tym dokumencie
bazowym.
2.
Nie ulega wątpliwości, że wieloletni budżet UE może spełniać tylko rolę
wspierającą dla krajowych programów aktywizacji gospodarczej i społecznej. Przekonanie to
jest wywodzone z prostej zależności: relacja dochodów budżetu UE do PKB UE to 1,3% zaś
pomoc udzielona przez państwa członkowskie sektorowi finansowemu sięgnęła 351,7 mld
euro, tj. 2,98% PKB UE-27. Ponadto budżet UE w rzeczywistości maleje. „W liczbach
bezwzględnych budżet rośnie, ale w wartościach względnych, w porównaniu z rosnącym
dochodem narodowym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, maleje”. Ponadto
zapowiedzi Komisji Europejskiej jednoznacznie wskazują, że przy wydatkowaniu środków
europejskich na poziomie krajowym wzrasta znaczenie zasady warunkowości. Zwraca uwagę
fakt, że coraz większe znaczenie będzie przywiązywane do tzw. inicjatyw wspólnotowych,
które mają charakter instrumentów pożyczkowych na preferencyjnych warunkach spłaty,
np.. Jessica.
3.
Debatę budżetową w UE utrudnia fakt, że państwa członkowskie różnią się
między sobą co do głównych priorytetów finansowania działań UE. Jest to w istocie debata o
scenariuszach wyjścia z kryzysu ekonomicznego całej lub części UE. Ponadto na sposób
procedowania nad dokumentem wpływa kryzys finansowy, który oprócz konieczności
oszczędzania (usztywnia się stanowisko negocjacyjne dużych państw członkowskich) otwiera
debatę o źródłach dochodów budżetowych – krok w kierunku odpolitycznienia budżetu. Na
podstawie art. 312 ust 1 TFUE ramy finansowe UE ustala się na okres przynajmniej pięciu lat,
a roczny budżet Unii przyjmowany zgodnie z nową procedurą, musi być z nimi zgodny. Ze
względu na fakt, że ramy finansowe Unii są przyjmowane w drodze rozporządzenia po
uzyskaniu jednomyślności w Radzie za zgodą Parlamentu Europejskiego, państwa
członkowskie postrzegają negocjacje WPF przez pryzmat mocno upolitycznionego
rozstrzygnięcia, co utrudnia ich negocjowanie. Przykładowo, Zjednoczone
Królestwo grozi zawetowaniem budżetu, gdyż w innych obszarach europejskiej
współpracy chce wynegocjować dla siebie dodatkowe przywileje bądź uzyskać
gwarancję zachowania dotychczasowych.
4.
Pomimo, że kluczowi gracze budżetowi usztywniają swoje stanowiska
negocjacyjne, motywując to wewnętrznymi problemami powstałymi na skutek
kryzysu bądź koniecznością pomocy innym państwom w zwalczaniu jego skutków,
długo oczekiwany pakiet propozycji przedstawiony przez Komisję w końcu czerwca
2011 r. w sprawie nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 stara
się godzić chęć oszczędzania z inwestycyjnym ukierunkowaniem wydatków.
Główne założenia to: propozycja budżetu w wysokości 1,11% - wzrost o 0,47% z

czego 1,05% na wydatki bieżące zaś 0,06% na przyszłe zobowiązania (wzrost o 0,045%);
kluczowe obszary wsparcia: energetyka; Europa 2020, ochrona klimatu; projekty tworzące
tzw. europejską wartość dodaną (nowy rodzaj partnerstwa publiczno prywatnego); projekty
zgodne z zasadą warunkowości. W grupie wybranych wydatków w ramach WRF znalazły się:
Wspólna Polityka Rolna w kwocie – 384,4 mld EUR (nieznaczne obniżenie nakładów o
0,06%); fundusze strukturalne i spójność - 376 mld (wzrost nakładów z 353 mld); sektor
Badawczo-Rozwojowy - 80 mld (znaczący wzrost z 50,05 mld). Interesująco przedstawiają
się tzw. nowe obiekty infrastrukturalne „Łącząc Europę”, nowe zadania, których celem jest
budowa trans granicznej infrastruktury energetycznej; transportowej i telekomunikacyjnej.
5.
Do grupy uwarunkowań negocjacyjnych WRF 2014+ zaliczyć należy priorytety
Strategii Europa 2020. Do najważniejszych zaliczam: tworzenie wartości poprzez
oparcie wzrostu na wiedzy - edukacja i badania, innowacyjność i kreatywność są tymi
narzędziami gospodarek państw członkowskich, które istotnie wpływają na polepszanie ich
kondycji; wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających
włączeniu społecznemu - tradycyjna kolejność edukacja - praca -emerytura, traci na
aktualności, gdyż współcześnie jednostka ma w zakresie wejścia i wyjścia z rynku pracy
więcej możliwości; tworzenie konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla
środowiska gospodarki – w kontekście nowych źródeł dochodu budżetowych – opłata od
praw do emisji CO2 oraz strategia „3x 20”.
6.
Na podstawie powyższych informacji wnioskować można, że w następnych
latach będzie istniała możliwość aplikacji o środki europejskie. Pamiętać jednak należy o
kolejnej zasadzie: fundusze - tak, ale inaczej wykorzystane. Propozycje Komisji zawarte w
projektach rozporządzeń wykonawczych skłaniają się ku: a/ wspieraniu badań naukowych i
rozwoju technologicznego - ku większej innowacyjności i konkurencyjności; b/ wsparciu
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – ku większym nakładom
finansowym na poprawę stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów
naturalnych; c/ promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
7.
Przymierzając się do kreślenia planów aplikacyjnych warto zadbać o
współbrzmienie miejskich, powiatowych i wojewódzkich strategii rozwoju w
perspektywie do 2020 roku. Modelowym rozwiązaniem byłaby koncentracja
priorytetów rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i subregionalnej
z priorytetami rozwoju całego województwa. Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego zakończył niedawno konsultacje społeczne Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska 2020. Warto odnotować, że
modelowo przygotowany dokument koresponduje ze Strategią Rozwoju Polski
oraz ukierunkowuje rozwój Wielkopolski wokół priorytetów unijnych. To cenna

rzecz, która ułatwi negocjacje kontraktów terytorialnych i motywowanie przyszłych aplikacji.
Cele strategiczne to poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu; poprawa
stanu środowiska; lepsze zarządzanie energią; wzmocnienie spójności województwa i
przezwyciężanie różnic rozwojowych; budowa inteligentnej, innowacyjnej i konkurencyjnej
gospodarki; wzrost kompetencji mieszkańców i wzrost zatrudnienia; zwiększenie zasobów
oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa; wzrost bezpieczeństwa oraz
sprawności zarządzania regionem.
8.
Powyższe działania mają być finansowane poprzez następujące instrumenty:
budżet województwa; budżet JST; budżety samorządowych jednostek organizacyjnych;
budżet państwa; środki UE; środki prywatne; środki innych partnerów zaangażowanych w
osiąganie celów strategii.
9.
Interesująco zapowiada się uruchomienie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego Systemu Ewidencji Przedsięwzięć do realizacji w latach 20142020. Samorządy już dzisiaj powinny zjednoczyć siły celem wypracowania wspólnych
pomysłów na inwestycje finansowane ze środków europejskich. Pozwoli to na jeszcze lepsze
skrojenie priorytetów województwa do zapotrzebowania gmin z jego terenu.
10. Rekomendacje:
·
Budżet UE może spełniać tylko rolę wspierającą realizację strategii Europa 2020.
Główną dźwignią wieloletniego budżetu UE będzie polityka państw członkowskich.
·
Państwa członkowskie postrzegają negocjacje WRF przez pryzmat mocno
upolitycznionego rozstrzygnięcia. Stąd też należy się spodziewać mniej środków europejskich
i zasadniczej zmiany zasad aplikacji o nie oraz ich wydatkowania. Nie warto zatem szczędzić
środków przeznaczanych na szkolenia kadr składających wnioski o fundusze europejskie.
·
Należy skoordynować działania planistyczne na wszystkich szczeblach
samorządu. Warto w nich położyć nacisk na elementy spójne z priorytetami
strategicznymi Europa 2020 i rozporządzeniami wykonawczymi Komisji oraz z
celami strategicznymi Wielkopolska 2020. Już dziś należy zainteresować się
fiszkami przedsięwzięć, które będą dostępne on-line w ramach systemu SEP.
·
Zwraca uwagę stosunkowo niewielki udział JST w ogólnym długu
publicznym. Jego wzrost jest przede wszystkim generowany wzrostem wydatków
majątkowych. Wydatki inwestycyjne często są finansowane za pomocą kredytów,
środków europejskich – tzw. wkład własny i konieczność jego spłaty obciąża
budżety i może zagrozić płynnemu wydatkowaniu środków z UE w następnych
latach. Kolejnym źródłem niepokoju dla JST jest konieczność uwzględnienia
skutków kryzysu i spadku PKB. Wskazać należy na radykalny wzrost wskaźnika
redystrybucji PKB wynikający z wydatków przeznaczonych na współfinansowanie
zadań finansowanych ze środków UE. Postulowana przez Ministerstwo Finansów

zasada równowagi budżetowej potencjalnie zagraża wysokości subwencji i dotacji dla JST.
Należy zatem oczekiwać zmiany zasad finansowania JST, np. w uzgodnieniach jest
propozycja zniesienia lub odroczenia w czasie reguły wydatkowej dla WPF.
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