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Wybrane zagadnienia

Ewolucja pojêcia regionu

Próba precyzyjnego okre�lenia statusu regionu w UE wymaga nie tyle znale-
zienia go w prawodawstwie unijnym, ile � na podstawie jego analizy � sformu³o-
wania w³asnej definicji, a mo¿e nawet okre�lenia kilku pojêæ, w zale¿no�ci od
za³o¿eñ, jakie siê przyjmie1. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e proces tworzenia regio-
nów jest z³o¿ony i d³ugotrwa³y2.

Najpierw nale¿y odpowiedzieæ na kilka kierunkowych pytañ, na przyk³ad:
czy kryterium powinny byæ zadania, które przed regionami stoj¹, czy te¿ raczej
potrzeby i problemy, z jakimi regiony siê borykaj¹. Takich kryteriów mo¿na
wskazaæ wiele3 . Mog¹ byæ nim cele, które regiony chcia³yby osi¹gn¹æ. Takie
cele maj¹ tak¿e pañstwa, gdzie regiony siê znajduj¹, jak te¿ sama Unia Europej-
ska. Nadto cele widziane z pozycji regionu, pañstwa czy Unii wcale nie musz¹
byæ do koñca ze sob¹ zbie¿ne, a wrêcz mog¹ byæ (co najmniej incydentalnie) ze
sob¹ sprzeczne. Jak ³atwo zauwa¿yæ, trudno by³oby te kryteria ze sob¹ po³¹-
czyæ. W licznych opracowaniach znajdujemy próby usystematyzowania regio-
nów, ich statusu prawnego, ustrojowego, konstytucyjnego, funkcjonalnego, ad-
ministracyjnego i innych. Pozycjê regionu próbuje siê przedstawiaæ na tle in-
nych regionów, próbuje siê porównywaæ kompetencje, zakres obowi¹zków,

* Mgr Tomasz Sowiñski, Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, ul. Biskupia 24b, 80-875
Gdañsk, e-mail: sowinski@gdansk.gda.pl.

1 I. Pietrzyk s³usznie zwraca uwagê na wieloznaczno�æ i nieprecyzyjno�æ pojêcia �regionu�
(�regionalizacji�), przytaczaj¹c tak¿e zbie¿ne opinie licznych autorów polskich i zachodnich, zaj-
muj¹cych siê przedmiotem. Zgodnie z ich opini¹ region powinien byæ w ka¿dym przypadku sta-
rannie sprecyzowany, poniewa¿ nie ma definicji, która odpowiada³aby ogromnej ró¿norodno�ci
istniej¹cych jednostek w UE. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañ-
stwach cz³onkowskich. Warszawa 2003, s. 213.

2 M. Perzanowska-Zamajtys, Polityka regionalna. [W:] Integracja europejska. Wprowadzenie.
Red. M. Perkowski. Warszawa 2002, s. 376.
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zadañ, uprawnieñ regionów. Niestety, czyni siê to czêsto bez zwa¿ania na szcze-
gólne uwarunkowania ustrojowe, bezkrytycznie porównuje siê regiony z pañstw
o ró¿nej tradycji prawnej, kulturze politycznej, ró¿nych ustrojach i systemach
konstytucyjnych. Tak jak Unia Europejska nie wypracowa³a jednego (co wiê-
cej � ¿adnego!) modelu, wzoru regionu, tak i zajmuj¹cy siê t¹ tematyk¹ nie
wypracowali jednorodnego podej�cia do okre�lania, definiowania regionu, za-
tem konieczne dla w³a�ciwego zrozumienia przedstawianych tez staje siê pre-
cyzyjne okre�lenie sposobu, kierunku patrzenia na tak z³o¿one zagadnienie,
jakim jest pojêcie regionu. Z uwagi na brak legalnej definicji regionu w dorob-
ku prawnym Unii Europejskiej (acquis communautaire)4  nale¿y znale�æ i prze-
analizowaæ jak najwiêcej jego okre�leñ i dopiero wtedy, byæ mo¿e, uda siê zde-
finiowaæ pojêcie regionu, choæ je�li godziæ bêdzie ono tak wiele, to si³¹ rzeczy
bêdzie na poziomie znacznej ogólno�ci. Czy definicja owa bêdzie jeszcze mia³a
warto�æ praktyczn¹, czy jedynie ogólnie s³usznego wniosku, o którego sformu-
³owanie mo¿na by pokusiæ siê li tylko na gruncie teorii prawa, nawet bez g³êb-
szej analizy acquis communautaire?

Niestety, w ramach ca³ego dorobku prawnego UE � acquis communautaire �
nie wypracowano definicji regionu. Nawet w�ród tak donios³ych uregulowañ
dotycz¹cych polityki regionalnej jak rozwi¹zania przyjête w Maastricht, mówi¹-
ce bardzo wiele o polityce regionalnej, regionalizmie, jego celach i daleko posu-
niêtych propozycjach rozwoju, nie sformu³owano choæby preferowanej definicji
regionu, nie podano jego kszta³tu, wielko�ci, zasad organizacji, kompetencji, for-
mu³y administracyjnej czy ustrojowej.

Istnienie regionów w pañstwach UE przyjmuje siê za fakt i przechodzi nad nim
do porz¹dku bez wnikania w to, co przez region rozumiej¹ poszczególne pañstwa
cz³onkowskie. Jest to doskona³y przyk³ad na to, jak wiele akceptowanej ró¿norod-
no�ci jest w strukturach Unii Europejskiej, która d¹¿y przecie¿ do jedno�ci.

Zasadne jest zatem pytanie o to, czy Unii Europejskiej jest obojêtne, jak przed-
stawia siê kszta³t regionów w realizowanej polityce regionalnej. Wydaje siê, ¿e
mimo przyjêcia, niejako z dobrodziejstwem inwentarza, ró¿norodno�ci regional-
nej w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, a przez to i w ca³ej UE, w ¿ad-
nym wypadku nie jest to jednak obojêtne. Sam fakt wprowadzenia Nomenklatury

3 P. Jasiñski uwa¿a, ¿e odpowied� na pytanie, co to s¹ regiony, nie jest ³atwa i w ostatecznym
rozrachunku sprowadza siê raczej do zdefiniowania regionów (dla danych celów) ni¿ odkrycia,
czym one s¹ naprawdê. Wskazuje te¿ na konieczno�æ analizy zró¿nicowania regionalnego wed³ug
nastêpuj¹cych kryteriów: gêsto�æ zaludnienia, struktura wiekowa ludno�ci, stopieñ aktywno�ci
zawodowej, poziom produkcji i dochodów, zmiany w zaludnieniu na skutek migracji, struktura
gospodarcza, struktura konsumpcji i bezrobocie. P. Jasiñski, Europa jako szansa: polityka regio-
nalna Unii Europejskiej i jej instrumenty, a w³adze lokalne i regionalne. Warszawa 2000, seria
�Samorz¹d lokalny wobec integracji europejskiej�, zeszyt 5, s. 11.

4 Dorobek prawny UE liczy ok. 22 tys. przepisów, wszystkie pañstwa kandyduj¹ce s¹ zobowi¹-
zane go przyj¹æ � przyp. red.
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Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych5  �wiadczy o potrzebie pew-
nego usystematyzowania, zhierarchizowania istniej¹cych regionów, i to nie tylko
do celów statystycznych.

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e z uwagi na du¿¹ ró¿norodno�æ regionów
w pañstwach UE (mamy przecie¿ do czynienia z pañstwami o charakterze federa-
cji, konfederacji, unitarnymi, monarchiami, co potêguj¹ jeszcze zasz³o�ci histo-
ryczne, tradycja, uwarunkowania geograficzne, etniczne, narodowo�ciowe i wie-
le innych) odst¹piono od wyznaczania jednolitej organizacji i struktury funkcjo-
nowania administracji. Takie podej�cie wydaje siê s³uszne, zw³aszcza je�li wzi¹æ
pod uwagê, ¿e charakter prawny jednostek podzia³u administracyjnego w pañ-
stwach UE ma czêstokroæ krañcowo odmienne uwarunkowania.

Przyjêto zatem zasadê, i¿ szanuje siê rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce w poszcze-
gólnych pañstwach, natomiast dla celów statystycznych, porównawczych, logi-
stycznych wprowadza siê NUTS-y, w których poziomy wpisuj¹ (przypasowuj¹)
swoje jednostki administracyjne poszczególne pañstwa, kieruj¹c siê okre�lonymi
kryteriami, przypisanymi do poszczególnych NUTS-ów.

Umo¿liwia to honorowanie zarówno rozwi¹zañ przyjêtych w podziale admi-
nistracyjnym poszczególnych pañstw, jak i rozwi¹zañ ze strony struktur unij-
nych, zachowanie jasnych relacji do poszczególnych jednostek administracyj-
nych, spe³niaj¹cych kryteria polityki regionalnej, jak równie¿ owych jednostek
wobec siebie.

1. Kszta³towanie siê regionów w Europie

Pojêcia regionu nie mo¿na uto¿samiaæ z polityk¹ regionaln¹, jednak¿e prze-
�ledzenie jej celów, d¹¿eñ oraz d³ugotrwa³ego procesu kszta³towania siê i zdoby-
wania coraz to wiêkszego znaczenia, udzia³u w �rodkach i kszta³towaniu bie¿¹cej
polityki unijnej przybli¿y obraz regionu, który do osi¹gniêcia wszystkich zamie-
rzeñ, celów oraz wykorzystania mo¿liwo�ci, jakie ona daje, by³by najbardziej
optymalny.

Polityka regionalna � po ca³ym rosn¹cym kompleksie zagadnieñ gospodar-
czych, ekonomicznych, kszta³towania rynku, w tym rynku rolnego, ale i standar-
dów technicznych, jako�ci i ochrony �rodowiska, po kompleksie zagadnieñ spo-

5 Nomenclature of Territorial Unit for Statistic (NUTS) to jednolity i spójny sposób podzia³u
terytorialnego pañstw cz³onkowskich UE, opieraj¹cy siê na piêciostopniowej klasyfikacji. Dzieli
on regiony na podstawie istniej¹cych rozwi¹zañ w poszczególnych krajach, które zgodnie z ich
wskazaniami dziel¹ UE na piêæ poziomów: od NUTS I do NUTS V, przy czym NUTS I, II i III
uznaje siê za poziom regionalny, a NUTS IV i NUTS V za poziom lokalny. Na dzieñ przed rozsze-
rzeniem jest w UE na poziomie: NUTS I � 77 regionów, NUTS II � 206 regionów, NUTS III � 1031
regionów, NUTS IV � 1074 jednostek, NUTS V � 98 433 jednostek, M. Kozak, A. Pyszkowski,
R. Szewczyk, S³ownik rozwoju regionalnego. Warszawa 1997, s. 24, 25.
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³ecznych: od praw obywatelskich przez prawa pracownicze, socjalne, swobodny
przep³yw osób, równe traktowanie p³ci a¿ po jednolite ubezpieczenia gospodar-
cze i konsekwentne, choæ powolne d¹¿enie do jednolito�ci ubezpieczeñ spo³ecz-
nych � jest trzeci¹ wielk¹ drog¹, która wiedzie i w coraz wiêkszej mierze bêdzie
wiod³a ku równomiernemu, spójnemu rozwojowi zjednoczonej Europy.

Ów rozwój ma nastêpowaæ z udzia³em regionów i poprzez nie, co niew¹tpli-
wie zmusza zarówno do refleksji nad ich statusem prawno-administracyjnym, jak
i do prze�ledzenia pokrótce kszta³towania siê rozwoju polityki regionalnej w od-
niesieniu do roli regionów, ich kszta³tu, do zadañ i celów, które maj¹ wykonaæ
i osi¹gn¹æ i które poprzez regiony chce wykonaæ i osi¹gn¹æ Unia Europejska.

1.1. Traktat Rzymski

W d³ugim procesie jednoczenia siê Europy trudno by³oby zapewne doszukaæ
siê negocjacji i rozmów, przy okazji których nie by³y poruszane kwestie zwi¹za-
ne z polityk¹ regionaln¹.

Zapisy dotycz¹ce koordynacji wspólnotowej polityki regionalnej, zawarte
w Raporcie Speeka6, w ostatecznym brzmieniu Traktatów Rzymskich nie zosta³y
uwzglêdnione7. Powstaj¹ca EWG nie by³a jeszcze gotowa na zajêcie siê polityk¹
regionaln¹, choæ w³a�ciwsze by³oby zapewne stwierdzenie, i¿ ranga kwestii re-
gionalnych nie zosta³a doceniona wobec donios³o�ci olbrzymich zmian, jakie
zasz³y 25 marca 1957 roku w Rzymie.

Mo¿na jednak znale�æ w traktacie ustanawiaj¹cym EWG zapisy mówi¹ce o ko-
nieczno�ci tworzenia warunków niezak³óconej konkurencji i zniesienia wszel-
kich form protekcjonalizmu. Mia³o to spowodowaæ naturalne wyrównywanie
dysproporcji pomiêdzy regionami, podobnie jak i nierówno�ci socjalnych, a tak-
¿e zapewniæ równomierny rozwój wspólnot. Niestety, efekty dzia³ania �niewi-
dzialnej rêki rynku� nie pokry³y siê z oczekiwaniami, podobnie jak efekty dzia³a-
nia nowo powsta³ego Europejskiego Banku Inwestycyjnego8.

Wspólna polityka regionalna przez wiele lat ogranicza³a siê g³ównie do sfery
deklaracji i ró¿nych raportów wskazuj¹cych na jej brak, na konieczno�æ jej prowa-
dzenia, a nawet na to, i¿ integracja europejska nie sprzyja rozwojowi regionalnemu.

Donios³ym wydarzeniem by³o powo³anie przez Radê Europy w 1958 roku
Konferencji W³adz Lokalnych. Trzy lata pó�niej Komisja Europejska zorganizo-
wa³a pierwsz¹ konferencjê po�wiêcon¹ tematyce regionalnej, a po kolejnych trzech

6 Paul Henri Speek, minister spraw zagranicznych Królestwa Belgii, kieruj¹cy miêdzynarodo-
wym zespo³em przygotowuj¹cym Traktaty Rzymskie. Gor¹cy zwolennik rozwijania europejskiej
polityki regionalnej.

7 K. G³¹bicka, M. Grewiñski, Europejska polityka regionalna. Warszawa 2003, s. 35.
8 EBI zosta³ powo³any do ¿ycia na mocy art. 198 Traktatu Rzymskiego ustanawiaj¹cego EWG

(Rzym 25.03.1957), jednak¿e ma³y kapita³ w³asny (ok. 1 mld DEM) oraz ró¿nice w kursach walut
spowodowa³y, i¿ mo¿liwo�ci EBI nie by³y pocz¹tkowo wykorzystywane.
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latach polityka regionalna pierwszy raz znalaz³a siê w �redniookresowym Pro-
gramie Polityki Gospodarczej. W podobnym planie z 1971 roku znalaz³ siê nawet
zapis o pierwszeñstwie niektórych priorytetów o znaczeniu wspólnotowym nad
krajowymi9.

Lata sze�ædziesi¹te obfitowa³y w wa¿ne wydarzenia sprzyjaj¹ce rozwojowi
polityki regionalnej, w których efekcie szczyt paryski w 1972 roku postanowi³
powo³aæ10  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (pocz¹tkowo eksperymen-
talnie), maj¹cy wspieraæ s³abe i biedne regiony w pañstwach cz³onkowskich EWG
oraz w pañstwach, które wkrótce mia³y powiêkszyæ EWG11.

Wprowadzono te¿ zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego, który mia³ zasiliæ zw³aszcza regiony problemowe, oraz Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, który � w drobnym co prawda stopniu �
mia³ tak¿e zasiliæ regiony.

Mimo ¿e po wielu perturbacjach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
zosta³ powo³any dopiero w marcu 1975 roku, zapocz¹tkowa³ konieczno�æ zupe³nie
innego podej�cia EWG do problematyki regionalnej, co znalaz³o wyraz chocia¿by
w powo³aniu, zaledwie cztery miesi¹ce pó�niej, Komitetu Polityki Regionalnej.

Nowa jako�æ, która siê pojawi³a, to przej�cie od ogólnych sformu³owañ i de-
klaracji mówi¹cych o regionach jako ca³o�ci do zajêcia siê ka¿dym pojedynczym
regionem z jego uwarunkowaniami, ale i ró¿norodno�ci¹ ujêcia prawno-organi-
zacyjnego jako jednostki administracyjnej12.

Zrodzi³y siê pierwsze problemy, spory w ocenie regionów, pomiêdzy nimi
i pañstwami cz³onkowskimi, które zg³asza³y je do ró¿nych programów, ale by³y
te¿ zainteresowane uzyskaniem przez nie �rodków; trudno�ci z porównaniem re-
gionów, ich reprezentatywno�ci¹, jak te¿ z ich reprezentowaniem, rol¹, jak¹ ma

9 Trzeci �redniookresowy Program Polityki Gospodarczej z lutego 1971 roku. Mo¿liwe, ¿e
powodem tak radykalnych zapisów by³ raport Wernera z 1970 roku, wskazuj¹cy na zagro¿enie
osi¹gniêcia Unii Gospodarczej i Walutowej z powodu du¿ych dysproporcji pomiêdzy regionami.

10 W pa�dzierniku 1972 roku podjêto na szczycie w Pary¿u wstêpn¹ decyzjê o utworzeniu
EFRR. Mia³ on byæ eksperymentalnie utworzony z dniem 1 stycznia 1974 roku, jednak¿e przez
dwa lata, a¿ do kolejnego szczytu paryskiego, w grudniu 1974 roku, nie osi¹gniêto porozumienia
w sprawie relacji �wiadczeñ poszczególnych krajów cz³onkowskich wzglêdem siebie. Ostatecznie
EFRR zosta³ uruchomiony 1 lipca 1975 roku. Patrz: I. Pietrzyk, dz. cyt., s. 78, 79 oraz B. Gaziñski,
Unia Europejska wczoraj � dzi� � jutro. Olsztyn 1998, s. 49�51.

11 W 1973 roku EWG powiêkszy³a siê o Wielk¹ Brytaniê, Irlandiê i Daniê, a fundusz regionalny
mia³ zostaæ powo³any do koñca 1973 roku.

12 Poza wymienionymi ju¿ nale¿y zwróciæ uwagê na znaczn¹ aktywno�æ wielu instytucji, takich
jak Konferencja W³adz Lokalnych, sporz¹dzaj¹ca regularne raporty, podobnie jak Komisja Euro-
pejska, a zw³aszcza Parlament Europejski, który wyda³ obok wspomnianego ju¿ Raportu Wernera
z 1970 roku tak¿e raporty: Mottea z 1960 roku, w którym by³a zawarta propozycja utworzenia
komitetu konsultacyjnego zajmuj¹cego siê sprawami regionalnymi, Birkelbacha z 1963 roku, wska-
zuj¹cego zasadno�æ przekazania �rodków na politykê regionaln¹ Komisji Europejskiej. Rok pó�-
niej ukaza³ siê raport Rossiego, wskazuj¹cy wspólnotowo�æ polityki regionalnej. Patrz tak¿e K. G³¹-
bicka, M. Grewiñski, dz. cyt., s. 36.
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odgrywaæ pañstwo, a jak¹ (i czy w ogóle) region. Zaczê³y owocowaæ tak¿e dys-
kusj¹ na temat wzorca regionu, kryteriów okre�lenia jego statusu prawnego, czy
ma on byæ podmiotem polityki regionalnej, czy tylko przedmiotem � instrumen-
tem u³atwiaj¹cym wykonanie zadañ i osi¹gniêcie celów, które poprzez region
wykonaæ i osi¹gn¹æ jest ³atwiej, pro�ciej, skuteczniej. Region poza ogólnym po-
jêciem pewnej przestrzeni, terytorium, na którym wystêpuj¹ przewidziane unij-
nymi programami problemy, zacz¹³ byæ postrzegany tak¿e jako twór administra-
cyjny, maj¹cy swoje prawo, strukturê, organizacjê, w³adze. Maj¹cy okre�lone
kompetencje i mo¿liwo�ci dzia³ania, a tak¿e okre�lony stopieñ samodzielno�ci,
czêsto samorz¹dno�ci.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e o ile my�l regionalna rodzi³a siê lat z gór¹ dwadzie�cia,
to po utworzeniu EFRR i jego kolejnych modyfikacjach zaledwie w ci¹gu kilku
lat dokona³a siê niemal rewolucja we wspólnotowej polityce regionalnej.

W trakcie realizacji Zintegrowanego Programu �ródziemnomorskiego obok
w³adz rz¹dowych tak¿e regionalne w³adze samorz¹dowe zaczê³y braæ czynny
udzia³ w konsultacjach z Komisj¹ Europejsk¹. By³ to kolejny prze³om i olbrzymi
krok, zarówno w rozwoju wspólnotowej polityki regionalnej, jak i przede wszyst-
kim w okre�leniu statusu prawnego regionu.

Niezale¿nie od szczegó³owych rozwi¹zañ prawnych, okre�laj¹cych status regio-
nu wewn¹trz jego pañstwa, sta³ siê on w realizacji polityki regionalnej podmiotem.

1.2. Pakiet Delors�a

Dynamika wzmacniania roli regionów w polityce unijnej znacznie wzros³a.
17 lutego 1986 roku w Luksemburgu zosta³ podpisany Jednolity Akt Europejski
(JAE), który wszed³ w ¿ycie 1 lipca 1987 roku. Stanowi on kolejny wa¿ny etap
rozwoju polityki regionalnej, wprowadza bowiem do Traktatu ca³y nowy tytu³
o spójno�ci ekonomiczno-spo³ecznej, wyznaczaj¹cy Wspólnocie jako cel zmniej-
szanie rozpiêto�ci w rozwoju regionów. Instrumentem w osi¹gniêciu tego celu
mia³y byæ fundusze strukturalne, których zasady dzia³ania i zadania przed nimi
stawiane zosta³y w JAE wyra�nie zmienione13.

Skorzystano, miêdzy innymi, z do�wiadczeñ wynikaj¹cych z realizacji Zinte-
growanego Programu �ródziemnomorskiego. Zdecentralizowano uzyskiwanie
�rodków w ramach programów i projektów, jednocze�nie wzmocniono komplek-
sowo politykê finansow¹ przez uproszczenie zarz¹dzania �rodkami, wzmocnie-
nie monitoringu oraz wprowadzenie jasnych zasad kontroli i oceny wykonania
programów. Uelastyczniono tak¿e korzystanie z funduszy i zwiêkszono mo¿li-
wo�æ pozyskiwania �rodków ze wszystkich funduszy.

13 Pietrzyk uwa¿a wrêcz, ¿e reforma funduszy strukturalnych przygotowana w wyniku podpi-
sania JAE by³a prawdziwym prze³omem w polityce regionalnej UE. Szerzej � patrz: I. Pietrzyk,
dz. cyt., s. 92.
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Podtrzymano zasadê wspó³uczestnictwa regionów w negocjacjach dotycz¹-
cych akceptacji i sposobu finansowania projektów. Co wiêcej, przez wprowadze-
nie zasady zgodno�ci celów i zadañ polityki regionalnej z innymi politykami
wspólnot otworzono szeroko mo¿liwo�æ porozumiewania siê bezpo�rednio z re-
gionami ponad struktur¹ pañstwa czy niezale¿nie od niego.

Dalsze unowocze�nianie zasad dzia³ania funduszy strukturalnych, zw³aszcza
w d¹¿eniu do ich coraz doskonalszego i skutecznego dzia³ania interwencyjnego,
znacz¹co przyspieszy³o proces upodmiotowienia regionów i rozszerzenia polity-
ki regionalnej.

Dzia³o siê to wszystko w okresie, gdy przez dwie kadencje przewodnicz¹cym
Komisji Europejskiej by³ Jacques Delors, niezwykle zaanga¿owany w ideê roz-
szerzania i wzmacniania unijnej polityki regionalnej. Wyznawa³ on pogl¹d, ¿e
celem integracji europejskiej jest nie tylko wspólne ponoszenie kosztów, ale tak-
¿e wspólne korzystanie z po¿ytków, które ona przynosi. Chcia³ on ujednoliciæ
i usprawniæ dzia³anie polityki regionalnej tak¿e przez wzmocnienie jej finansów.
Raport z 1987 roku, nazwany Pakietem Delors�a, wskazywa³ wyra�nie z jednej
strony na istnienie znacznych, pog³êbiaj¹cych siê ró¿nic miêdzy regionami, a z dru-
giej na konieczno�æ wzmocnienia finansowania Wspólnoty, tak by by³o one ade-
kwatne do poziomu rozwoju pañstw cz³onkowskich. Efektem by³o podwojenie
�rodków w funduszach strukturalnych.

Niezwykle wa¿n¹ cech¹ dzia³ania Delors�a by³o kompleksowe podej�cie do
problemu, nakierowane nie tylko na stronê administracyjno-techniczn¹, ale przede
wszystkim na warstwê idei, zasad postêpowania, okre�lenia celów i wskazania
priorytetów w zadaniach. W okresie jego przewodniczenia doprowadzono do
najdalej id¹cych zmian w polityce regionalnej, z przygotowaniem i wdro¿eniem
reformy polityki regionalnej zawartej w Traktacie z Maastricht.

1.3. Reforma polityki regionalnej � Traktat z Maastricht

Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 roku w polityce regionalnej, ju¿ Unii
Europejskiej, zasz³y donios³e zmiany. W 1994 roku utworzono Komitet Regio-
nów14. Najwa¿niejsze zadania Komitetu Regionów to wspieranie rozwoju infra-
struktury drogowej, kolejowej i transeuropejskich sieci komunikacyjnych oraz
inwestycji z zakresu ochrony �rodowiska, jak te¿ nowe fundusze strukturalne �
przede wszystkim Fundusz Spójno�ci15.

14 Komitet Regionów jest komitetem doradczym o charakterze opiniodawczym. Sk³ada siê z 222 cz³on-
ków mianowanych na czteroletni¹ kadencjê przez Radê Europy na wniosek pañstw cz³onkowskich.

15 Fundusz Spójno�ci (EWS) uznany jest generalnie za fundusz strukturalny, gdy¿ takie jest jego
zastosowanie, choæ nie nale¿y do funduszy strukturalnych. Wed³ug �rodków, którymi dysponuje, jest
drugim po EFRR funduszem unijnym. Na mocy Traktatu z Maastricht utworzono tak¿e Instrument
Finansowego Ukierunkowania Rybo³ówstwa (IFUR), którego znaczenie jest niewielkie, dysponuje
zaledwie 2% �rodków funduszy strukturalnych, podczas gdy np. EWS ma do dyspozycji 30%.
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Komitet Regionów, widziany przez niektórych jako wstêp do utworzenia ko-
misji regionów, ma wprawdzie tylko charakter opiniodawczy, o które to opinie
Rada lub zainteresowana Komisja mo¿e siê do niego zwróciæ, ale s¹ tak¿e w trak-
tacie przewidziane przypadki, w których Komitet Regionów tak¹ opiniê wydaje
obligatoryjnie, mo¿e te¿ wydaæ takow¹ z w³asnej inicjatywy.

Ciê¿ko przeceniæ znaczenie istnienia Komitetu dla regionów i ich pozycji.
Opinia nie jest prawem, lecz trudno siê z ni¹ nie liczyæ, a przecie¿ w sk³ad Komi-
tetu Regionów w wiêkszo�ci wchodz¹ przedstawiciele regionów (co prawda zg³a-
szani przez pañstwo). Mog¹ oni przedstawiaæ swoje zdanie, wnioski i opinie bez-
po�rednio w strukturach Unii Europejskiej.

2. Wizja nowej zjednoczonej Europy Regionów. Agenda 2000

Do�wiadczenia wyp³ywaj¹ce z funkcjonowania funduszy, zw³aszcza za� licz-
ne g³osy ich krytyki oraz planowane znacz¹ce powiêkszenie UE z piêtnastu do
dwudziestu piêciu pañstw cz³onkowskich, a tak¿e koñcz¹cy siê okres wspierania
strukturalnego, by³y powodem do kolejnego przyjrzenia siê ich dzia³aniu i przed-
stawienia propozycji dotycz¹cych polityki regionalnej, szczególnie strategii dzia-
³ania funduszy strukturalnych na okres 2000�200616. Fundusze strukturalne s¹
podstawowym �ród³em finansowania polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
maj¹cej zwiêkszyæ spójno�æ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ w pañstwach cz³onkow-
skich. Oznacza to d¹¿enie do zmniejszenia ró¿nic w rozwoju miêdzy poszczegól-
nymi regionami w UE. W Unii Europejskiej funkcjonuj¹ cztery fundusze struktu-
ralne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo³ecz-
ny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej i Finansowy Instrument
Ukierunkowania Rybo³ówstwa.

Tak zrodzi³ siê dokument nazwany AGENDA 200017, który zmienia zasady
finansowania18. Koncentruje �rodki, zmniejsza liczbê celów, jasno okre�la zasady
odpowiedzialno�ci. Zmniejszono ilo�æ inicjatyw wspólnotowych, pozostawiaj¹c
jedynie Intervey, Leader i Equal, do których dodano inicjatywê Urban.

Postanowiono tak¿e upro�ciæ sposób zarz¹dzania polityk¹ regionaln¹, co wraz
ze zmniejszeniem liczby celów do trzech powinno poprawiæ jej efektywno�æ.
Rozporz¹dzenie Rady 2081/93, Dz. Urz. 1993, L 193, wyznaczy³o trzy cele poli-
tyki regionalnej UE:

16 Zwiêz³¹ charakterystykê polityki finansowej UE podaje Piotr Jasiñski w zeszycie 5 serii
�Samorz¹d terytorialny wobec integracji europejskiej�, okre�laj¹c j¹ jako �fundusze strukturalne
trzeciej generacji�. P. Jasiñski, dz. cyt., s. 46.

17 Komisja Europejska przedstawi³a go w lipcu 1997 roku, a przyjêty zosta³ w marcu 1999 roku
podczas szczytu w Berlinie.

18 Szerzej � patrz: P. Jasiñski, dz. cyt., s. 44�55; I. Pietrzyk, dz. cyt., s. 134�152.
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Cel 1 � regiony o PKB na 1 mieszkañca ni¿szym ni¿ 75% �redniej p³acy EU oraz
o gêsto�ci zaludnienia mniejszej ni¿ 8 osób na 1 km2.

Cel 2 � regiony przechodz¹ce transformacjê gospodarcz¹: dotkniête upadkiem
przemys³u, kryzysem obszarów wiejskich i rybo³ówstwa oraz kryzysem ob-
szarów miejskich.

Cel 3 � regiony nieobjête celami 1 i 2; zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia
i wspomaganie adaptacji do zmian w przemy�le. G³ówne dzia³ania przewidziane
w celu 3 to: edukacja ustawiczna, systemy szkolenia, dostosowanie do zmian
spo³ecznych i ekonomicznych, efektywna polityka rynku pracy, przeciwdzia-
³anie spo³ecznej alienacji19.

Polska w ca³o�ci, ze wszystkimi regionami, zosta³a zakwalifikowana do celu 1.
Wa¿nym instrumentem pomocy w ramach polityki strukturalnej jest wspo-

mniany ju¿ Fundusz Spójno�ci, którego celem jest wsparcie realizacji najwiêk-
szych inwestycji w najubo¿szych krajach cz³onkowskich, gdzie PKB nie prze-
kracza 90% �redniej w UE.

Piêæ zasad, na których opiera³y siê fundusze strukturalne, to jest zasada kon-
centracji, partnerstwa, pomocniczo�ci, programowania i dodatkowo�ci, uzupe³-
niono jeszcze o szóst¹ � efektywno�æ. Wzmocniono j¹ obowi¹zkowym badaniem
realizowanych celów polityki strukturalnej w po³owie okresu wspierania, maj¹-
cym potwierdziæ zasadno�æ ich kontynuacji, ale tak¿e umo¿liwiæ ewentualne sko-
rzystanie przez regiony o najlepszych efektach ze specjalnie utworzonej rezerwy
dokonaniowej (performance reserve).

Coraz wiêcej zaczyna zale¿eæ od regionu, jego operatywno�ci, sprawno�ci,
rzetelno�ci, ale i umiejêtno�ci znalezienia siê w systemie �rodków strukturalnych
i skorzystania z nich. Jednym z najwa¿niejszych elementów umo¿liwiaj¹cych mu
osi¹gniêcie tych celów jest jego status prawny, warunkuj¹cy jego mobilno�æ,
stopieñ spójno�ci i mo¿liwo�ci wpasowania siê w unijne programy pomocowe
i strukturalne. Region, jako jednostka administracyjna, ju¿ z samej swej natury
prawno-administracyjnej, kompetencyjnej, stopnia samodzielno�ci, mo¿e u³atwiaæ
ich pozyskiwanie lub powodowaæ dodatkowe trudno�ci. Dlatego te¿ wiele pañstw
Wspólnoty na przestrzeni rozwoju polityki regionalnej stara³o siê dostosowaæ sta-
tus prawny swoich regionów, tak by by³y one zdolne do maksymalnej absorpcji
�rodków. Z drugiej strony z uwagi na olbrzymi¹ ró¿norodno�æ regionów w Unii
sama Wspólnota próbowa³a stworzyæ jasne kryteria wsparcia, rozliczenia, kwalifi-
kacji czy choæby samej statystyki dla celów realizacji polityki regionalnej.

Jednym z najistotniejszych instrumentów s³u¿¹cych temu celowi, a zarazem
daj¹cym pewne wzorce jednostki administracyjnej, bêd¹cej jako podmiot uczest-
nikiem polityki regionalnej, a tak¿e relacji miedzy nimi, sta³y siê NUTS-y20.

19 K. Gawlikowska-Hueckel, Cele polityki regionalne. [W:] Regiony. Praca zbiorowa pod red.
Z. Brodeckiego. Warszawa 2005, seria �Aquis Communautaire�, s. 50 i 51.

20 M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, dz. cyt., s. 25.
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3. Quo vadis regionalna Europo?

Odpowied� na to pytanie w kontek�cie bezprecedensowego rozszerzenia Unii
Europejskiej z ca³¹ ró¿norodno�ci¹ regionaln¹, ale i ekonomiczn¹, gospodarcz¹,
ludno�ciow¹, nie mo¿e byæ jedynie prostym wskazaniem obecnych trendów. Unia
Europejska stoi przed wielo�ci¹ problemów, a co za tym idzie, tak¿e problemów,
których skutki trudne s¹ dzi� do przewidzenia, rozwi¹zywaæ je za� trzeba bêdzie na
bie¿¹co równie¿ poprzez znajdowanie nowych formu³, sposobów, priorytetów, ce-
lów. Podobnie by³o do tej pory w okresach po przyjêciu nowych pañstw do struktur
Wspólnoty. Tym problemom nie zaradzi siê tylko poprzez proste pomno¿enie dzia-
³añ dotychczas podejmowanych, gdy¿ stanowi¹ one w swej skali zupe³nie now¹
jako�æ. Niew¹tpliwie z racji coraz wiêkszej roli polityki regionalnej odezwaæ siê
mog¹ zwolennicy pojawiaj¹cych siê ju¿ niejednokrotnie projektów dotycz¹cych
reorganizacji struktur wspólnotowych. Zapewne pojawi¹ siê i nowe idee.

Warto chyba podj¹æ próbê odpowiedzi na pytanie o kierunek polityki regio-
nalnej, przygl¹daj¹c siê najbli¿szemu okresowi � do 2006 roku � i okresowi dal-
szemu, zarówno w kontek�cie funkcjonowania struktur wspólnotowych, które
znamy zw³aszcza w zakresie techniki dzia³ania i organizacyjnym, jak i w aspek-
cie politycznym i ideowym oraz tego, dok¹d Unia Europejska mo¿e zmierzaæ.

3.1. Pierwsze dwa i pó³ roku �25�

Niew¹tpliwie pierwszy okres do 2006 roku charakteryzuj¹ procesy, które mo¿na
by potocznie nazwaæ �docieraniem siê nowej 25� Wspólnoty; wzajemne pozna-
wanie siê zarówno na poziomie pañstw, jak i na poziomie regionów; oswajanie
siê nowej �10� pañstw ze specyfik¹ funkcjonowania Wspólnoty, jak te¿ przysto-
sowywanie siê �15� do nowej sytuacji.

W procesach funkcjonowania funduszy strukturalnych realizowana jest Agenda
2000, wzbogacona indywidualnymi zapisami przej�ciowymi, które wynikaj¹
z traktatów akcesyjnych poszczególnych pañstw.

Jest to okres przede wszystkim nauki. Regiony z pañstw �10� ucz¹ siê poru-
szania siê po zagmatwanych unijnych procedurach i korzystania z mo¿liwo�ci,
które stwarza polityka regionalna, oraz zrozumienia, ¿e postawienie �rodków do
dyspozycji wcale nie jest równoznaczne z ich otrzymaniem. Wspólnota uczy siê,
jakie skutki w praktyce spowodowa³o rozszerzenie i na ile za³o¿enia Agendy
200021, nie do koñca zrównuj¹cej przecie¿ mo¿liwo�ci nowych regionów z mo¿-

21 Ciekawe informacje i praktyczne przyk³ady aktywno�ci szkockich w³adz lokalnych w odnie-
sieniu do funduszy strukturalnych, w tym i do AGENDY 2000, oraz sposoby lobbingu w³adz
lokalnych w UE mo¿na znale�æ w zeszycie 3 serii �Samorz¹d terytorialny a Unia Europejska�;
C. Ross, W³adze lokalne, a lobbing w Unii Europejskiej. Warszawa 2000, seria �Samorz¹d teryto-
rialny a Unia Europejska�, zeszyt 3.
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liwo�ciami tych, które ju¿ w niej s¹, siê sprawdzaj¹. To tak¿e okres licznych ba-
dañ i sporz¹dzania wielu statystyk.

Opracowanie planu finansów Unii Europejskiej na lata 2007�2013, które w mo-
im przekonaniu nadal bêd¹ naznaczone syndromem okresu przej�ciowego, w wiêk-
szej mierze uwzglêdni jednak now¹ rzeczywisto�æ, a dopiero nastêpny bud¿et
unijny bêdzie mo¿e oparty na nowej filozofii, wypracowanej przez co najmniej
dwudziestopiêciopodmiotow¹ Wspólnotê.

Wyra�ny trend odej�cia od wspierania regionów s³abszych � co ciekawsze,
zg³aszany przez pañstwa, które z niego w znacznym stopniu skorzysta³y � mo¿e
jeszcze przybraæ na sile, choæ by³oby to niejako zaprzeczeniem dotychczasowych
tendencji, charakteryzuj¹cych zasady funkcjonowania UE, a zw³aszcza solidary-
zmu wewn¹trzunijnego. Chyba ¿e zwyciê¿y egoizm i indywidualizm szczególnie
silnych ekonomicznie pañstw cz³onkowskich UE, które nie bêd¹ chcia³y wspie-
raæ nowych cz³onków, bo oni g³ównie bêd¹ beneficjentami �rodków struktural-
nych w najbli¿szych latach. Nast¹pi praktyczny sprawdzian wiarygodno�ci UE.

Istotnym argumentem za utrzymaniem, a nawet finansowym wzmocnieniem
dotychczasowej polityki bêdzie niew¹tpliwie obawa przed znaczn¹ niekontrolo-
wan¹ migracj¹ wewn¹trz Unii, do czego nie bêd¹ chcia³y dopu�ciæ zw³aszcza
silne, stabilne pañstwa, godz¹c siê nawet na zwiêkszenie funduszy struktural-
nych. Dziêki temu bêdzie mo¿na wzmocniæ s³abe regiony i stworzyæ w nich miej-
sca pracy, co zapobiegnie migracji. Pomo¿e temu tak¿e konieczno�æ wyasygno-
wania znacznych �rodków na ochronê �rodowiska, realizowan¹ przede wszyst-
kim w regionach, i na infrastrukturê komunikacyjn¹. Na pewno wa¿nym i kosz-
townym zadaniem realizowanym niekoniecznie przez regiony, ale na pewno w re-
gionach, bêdzie przystosowanie rolnictwa i obszarów wiejskich do standardów
i rozwi¹zañ Wspólnoty. Mo¿na wiêc oczekiwaæ znacznego zaanga¿owania re-
gionów w ci¹gu najbli¿szych kilku je�li nie kilkunastu lat, nawet bez zmiany
statusu polityki regionalnej w Unii.

Niew¹tpliwie donios³ym wydarzeniem po rozszerzeniu Unii Europejskiej sta-
³o siê powo³anie Komisarza do spraw regionów. Utworzenie stanowiska ministe-
rialnego i resortu zajmuj¹cego siê polityk¹ regionaln¹ jest wielkim krokiem w roz-
woju polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dla Polski szczególnie cenne jest
powo³anie na ten urz¹d przedstawiciela w³a�nie naszego pañstwa, Danuty Hübner.

3.2. �Polityka� w polityce regionalnej22

Pytanie, ile Unii w Unii, w ró¿nych kontekstach i formu³ach, pojawia³o siê
wielokrotnie. Jak daleko posunie siê federalizacja Unii Europejskiej � rozumie-
j¹c, jako maksimum, stworzenie jednego pañstwa europejskiego, a jako mini-

22 Na temat rozwoju my�li politycznej i idei integracji europejskiej ciekawe (i zwiêz³e) rozwa-
¿ania snuje Benon Gaziñski, Unia Europejska wczoraj � dzi� � jutro. Olsztyn 1998.
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mum, dalsze zacie�nianie wspólnoty, co de facto prowadzi do s³abej centralnie,
ale jednak federacji?

Odmienn¹ koncepcj¹ jest �Europa ojczyzn�. Dopuszcza ona siln¹ Uniê, decy-
duj¹c¹ o wielu problemach, ³¹cznie z polityk¹ zagraniczn¹, obron¹, a nawet w pew-
nych aspektach wspóln¹ gospodarcz¹ reprezentacj¹, ale przy zachowaniu abso-
lutnej podmiotowo�ci pañstw-cz³onków. Sedno problemu le¿y po stronie decy-
zyjnej. W pierwszym wypadku nastêpuje wzmocnienie Parlamentu Europejskie-
go i Komisji Europejskiej, staj¹cych siê niejako ponadnarodow¹ w³adz¹ ustawo-
dawcz¹ i wykonawcz¹ �superpañstwa� europejskiego. W drugim przypadku klu-
czowe decyzje zapadaj¹ na tak zwanych szczytach Wspólnoty, to znaczy konfe-
rencji poszczególnych ministrów rz¹dów pañstw cz³onkowskich b¹d� samych
szefów rz¹dów. Tak wiêc kluczowe decyzje Wspólnoty zapadaj¹ zawsze za wie-
dz¹ i zgod¹ pañstw, a nie ponad ich g³owami.

Kompromisowy zapis Traktatu z Maastricht w art. 3b mówi, ¿e prawo euro-
pejskie winno wkraczaæ jedynie w tych sytuacjach i w tych obszarach, w których
poprzez wprowadzenie jednolitych rozwi¹zañ okre�lone cele mo¿na osi¹gn¹æ
szybciej, sprawniej lub taniej � je�li w ten sposób lepiej s¹ zaspokojone potrzeby
wszystkich.

Inn¹ mocno zarysowan¹ tendencj¹ jest tak zwana �Europa regionów�. Problem
federacyjno�ci jest tu w ró¿ny sposób akcentowany, ale niew¹tpliwie, z pozoru nie-
zale¿nie od niego, podkre�la siê konieczno�æ wzmocnienia regionów i oczywi�cie
realizacji wielu projektów, a mo¿e nawet i polityki regionalnej, bezpo�rednio przez
struktury unijne z regionami, a z pominiêciem w³adz pañstwowych.

Warto siê chyba zastanowiæ, czy tendencja regionalistyczna nie mo¿e, w swej
skrajnej postaci, byæ zaprzeczeniem procesu jednoczenia siê Europy. Z jednej
strony mówimy o globalizacji i konieczno�ci ³¹czenia si³, prowadzenia wspól-
nej polityki wewnêtrznej, gospodarczej, rolnej, spo³ecznej, a mo¿e nawet za-
granicznej, wraz z posiadaniem wspólnej armii, z drugiej za� mo¿na zaobser-
wowaæ politykê, w której ortodoksyjnie rozumiana subsydiarno�æ zamiast pro-
wadziæ do dzielenia siê zadaniami, obowi¹zkami, tak¿e, je¿eli nie przede wszyst-
kim poprzez wspieranie siê i wspólne rozwi¹zywanie problemów oparte na
wspó³odpowiedzialno�ci, w rzeczywisto�ci coraz bardziej prowadzi do dziele-
nia siê odpowiedzialno�ci¹ poprzez izolacjê. Obserwujemy próby uzasadnienia
w³asnej wa¿no�ci, próby przejêcia mo¿liwie najwiêkszych uprawnieñ, kompe-
tencji, �rodków, z coraz wyra�niejszym podkre�leniem ciê¿aru, jaki stanowi
bycie czê�ci¹ wiêkszej spo³eczno�ci, wi¹¿¹cej skrzyd³a regionom, których inte-
res niekoniecznie jest zupe³nie spójny z interesem szerszej spo³eczno�ci, na
przyk³ad pañstwowej.

Czy zamiast dwudziestu piêciu pañstw zjednoczonych w strukturê Wspólnoty
ma powstaæ Wspólnota rozdrobniona na setki regionów? Czy taka Europa regio-
nów jest lepsz¹, czy gorsz¹, ale jednak idealistyczn¹ wizj¹, czy te¿ jedynie chêci¹
poszerzenia strefy wp³ywów i pozycji niektórych lobby europejskich i ju¿ funk-
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cjonuj¹cych instytucji? Czy ten zakamuflowany demonta¿ pañstwowo�ci, na której
miejsce wejdzie administracja unijna, jako swoisty reprezentant regionów, ura-
staj¹cy do roli je�li nie �superpañstwa�, to co najmniej podmiotu równorzêdnego
wobec pañstw cz³onkowskich, niezale¿nie od tego, czy to tendencja prawid³owa
i s³uszna, jest mo¿liwy? Sprzyjaæ temu mo¿e Parlament Europejski, uzyskuj¹cy
w ten sposób pozycjê europejskiej w³adzy ustawodawczej i olbrzymie �rodki do
dyspozycji struktur administracyjnych Unii, wyjête spod praktycznej kontroli
pañstw cz³onkowskich, co nastêpuje powoli, etapowo, ale systematyczn¹ �prac¹
u podstaw�. Wydaje siê, ¿e o ile taki scenariusz jest mo¿liwy, to jednak ma³o
prawdopodobny. Mo¿na chyba powiedzieæ, i¿ s¹ zainteresowani, jest motyw i jest
sposobno�æ, ale ostatecznie takie rozwi¹zanie by³oby nie tylko nie do zaakcepto-
wania dla pañstw cz³onkowskich, ale tak¿e � w ostatecznym rozrachunku � obró-
ci³oby siê przeciw samym regionom. Konsekwencje dla regionów, zw³aszcza
wiêkszych, silniejszych, by³yby jasne i równoznaczne z istotnym wzrostem ich
znaczenia, lecz korzy�æ w praktyce pozorna. Po odsuniêciu na drugi plan pañstw,
którym jednak zale¿y na pozyskiwaniu dla �swoich� regionów jak najwiêkszych
�rodków, regiony w gronie stanowi¹cym grupê kilkuset podmiotów, razem z po-
zosta³ymi jednostkami zg³oszonymi do NUTS, a wiêc w�ród kilkunastu tysiêcy
podmiotów, straci³yby na znaczeniu, w praktyce za� o wszystkim decydowa³aby
�centrala�, czyli unijna administracja.

Wywa¿enie proporcji, a zw³aszcza szanowanie w ca³ej rozci¹g³o�ci zasady
pomocniczo�ci, na wszystkich szczeblach i we wszystkich relacjach, bêdzie
chyba wyj�ciem, które � jako umiarkowane � stanie siê przys³owiowym z³otym
�rodkiem.

Definicja pojêcia regionu

Po prze�ledzeniu ewolucji, któr¹ we wspólnotowej polityce regionalnej prze-
sz³a instytucja regionu, tego, w jaki sposób obecnie kszta³tuj¹ siê pozycja i zada-
nia regionu oraz w jakim kierunku zmierza, mo¿na znacznie precyzyjniej okre-
�liæ definicjê wyja�niaj¹c¹ tre�æ pojêcia regionu.

Przes³anek, na gruncie których dokonuje siê jego wyodrêbnienia, jest bardzo
wiele. Podstawowe z nich to przes³anki uwzglêdniaj¹ce uwarunkowania: geogra-
ficzne, historyczne, wspólnotowe, spo³eczne, gospodarcze oraz wielko�æ regio-
nu, liczbê zamieszkuj¹cej go ludno�ci, dochód wypracowywany na danym ob-
szarze i wiele innych23.

Nie jest jednak istotne, w jaki sposób i na podstawie jakich przes³anek region
siê tworzy, powo³uje siê go do ¿ycia. Podstawowym kryterium rozró¿nienia jest

23 S. Naruszewicz wskazuje na pewne kryteria (czynniki), na przyk³ad: administracyjne, ekono-
miczne, geograficzne, historyczne, kulturowe, a nawet narodowe. S. Naruszewicz, Unia Europej-
ska. Zarys systemu. Bia³ystok 1999, s. 148.
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fakt jego administracyjnego wyodrêbnienia i prawnego umocowania24. Do po-
równania regionów miêdzy sob¹, ich uszeregowania i znalezienia wzajemnych
relacji potrzebne bêd¹ pomocniczo wymienione wcze�niej kryteria, zw³aszcza
wielko�æ regionu, liczba ludno�ci go zamieszkuj¹cej, si³a ekonomiczna i posiada-
ne przez niego kompetencje. Za jedno z podstawowych kryteriów nale¿y uznaæ
tak¿e samorz¹dno�æ, która w ewidentny sposób odró¿nia region od pañstwa, a tak¿e
region maj¹cy swoje prawa, obowi¹zki, w³adze i pewn¹ dozê samodzielno�ci,
zgodn¹ z duchem Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego25, od regionu
bêd¹cego jedynie jednostk¹ podzia³u administracyjnego kraju czy nawet nieist-
niej¹c¹ w rzeczywisto�ci jednostk¹ statystyczn¹.

Jest to szczególnie pomocne w przypadku landów, krajów zwi¹zkowych czy
�sztucznie� administracyjnie tworzonych jednostek, specjalnie na potrzeby od-
powiedniego zaszeregowania do NUTS, najczê�ciej z pragmatycznego powodu
zwiêkszenia mo¿liwo�ci korzystania ze �rodków pomocowych.

Trzeba co najmniej dla porz¹dku wskazaæ na NUTS, która choæ na razie ma
charakter pomocniczy, jest jednak istotnym administracyjnym kryterium okre-
�lania jednostek podzia³u administracyjnego poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich, w tym tak¿e regionów. Trwaj¹ce prace nad rozporz¹dzeniem jasno okre-
�laj¹cym NUTS i definiuj¹cym w sposób jednolity podzia³ regionalny w Unii
Europejskiej, je�li skoñcz¹ siê jego przyjêciem, maj¹ szansê ostatecznie okre�liæ
zawarto�æ pojêcia regionu i innych jednostek podzia³u administracyjnego poszcze-
gólnych krajów.

G³ównym kryterium zaszeregowania w klasyfikacji NUTS, które siê propo-
nuje, jest kryterium liczby ludno�ci:

Tabela 1. Klasyfikacja regionów do NUTS wed³ug liczby ludno�ci

NUTS I 3 000 000 � 7 000 000
NUTS II 800 000 � 3 000 000
NUTS III 150 000 � 800 000

�ród³o: J. ¯ebrowska-Cio³ek, NUTS � Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Sta-

tystycznych. Warszawa 2001, s. 15.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e regiony w potocznym pojêciu mog¹ siê mie�ciæ w NUTS I
i II. W NUTS III mog¹ byæ wiêksze miasta, choæ ju¿ nie metropolie, które czasem

24 H. Izdebski zwraca uwagê na to, ¿e podczas tworzenia regionów, tak¿e jako jednostek admini-
stracyjnych, nad innymi przes³ankami przewa¿aæ mog¹ praktyczne potrzeby w³adzy centralnej. H. Iz-
debski, Samorz¹d terytorialny. Podstawy ustroju i dzia³alno�ci. Warszawa 2003, s. 117.

25 Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego (EKST), sporz¹dzona w Strasburgu dnia 15 pa�-
dziernika 1985 roku, zosta³a przez Polskê przyjêta w ca³o�ci; Dz.U. nr 122, poz. 607 z 25 listopada
1994 roku.
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wykraczaj¹ nawet poza górny limit ludno�ciowy NUTS I. Rzadko regiony mog¹
mie�ciæ siê tak¿e w NUTS III, kiedy mówimy o jednostkach s³abo zaludnionych,
obejmuj¹cych czêsto znaczne obszary lub o regionach w mniejszych pañstwach.

Tabela 2. Zaszeregowanie jednostek administracyjnych pañstw cz³onkowskich UE
do NUTS

Pañstwo NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V

Austria 3 grupy 9 landów 35 Bezirken       � 2 351 gmin
krajów
zwi¹zkowych

Belgia 3 regiony 11 prowincji 43 okrêgi       � 589 gmin

Dania 1 ca³y kraj 1 ca³y kraj 15 hrabstw       � 276 gmin

Finlandia 2 regiony: 6 prowincji 19 regionów 88 zwi¹zków 455 gmin
czê�æ kon- miêdzy-
tynentalna gminnych
i Wyspy
Alandzkie

Francja 9 departa- 26 regionów 100 departa-       � 36 664 gminy
mentów mentów

Grecja 4 regiony 13 grup 51 departa- 150 eparchies 5 921 gmin
regionów mentów

Hiszpania 7 wspólnot 18 wspólnot 52 prowincje       � 8 077 gmin
autono-
micznych

Holandia 4 landsdelen 12 prowincji 40 COROP       � 672 gminy

Irlandia 1 ca³y kraj 1 ca³y kraj 8 regionów 34 hrabstwa 3 445 gmin

Luksemburg 1 ca³y kraj 1 ca³y kraj 1 ca³y kraj 12 kantonów 118 gmin

Portugalia 3 czê�ci 7 regionów 30 grup gmin 305 gmin 4 208 parafii
   � kraj
   � Madera
   � Azory

Niemcy 16 landów 38 Regie- 4 445 Kreise       � 16 178 gmin
rungsbezirke

Szwecja 1 ca³y kraj 8 Riksom- 24 hrabstwa       � 286 gmin
raden

Wlk. 11 regionów 35 hrabstw 65 hrabstw 485 11 095
Brytania standardo- dystryktów wspólnot

wych lokalnych

W³ochy 11 grup 20 regionów 103 prowincje       � 8 100 gmin
regionów

UE 15 77 206 1031 1074 98 433

�ród³o: I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich.

Warszawa 2003, s. 72 i 73.
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Pomocny w okre�leniu pojêcia regionu bêdzie tak¿e sposób interpretacji NUTS
przez pañstwa cz³onkowskie i analiza jednostek administracyjnych zg³oszonych
przez nie do NUTS.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e NUTS IV i V to w istocie podzia³ jednostek
administracyjnych o zasiêgu lokalnym (w Polsce: powiaty i gminy). Najbardziej
niejednorodne s¹ jednostki przydzielone do NUTS III. Mieszcz¹ siê w niej: ca³y
kraj (np. Luksemburg), okrêgi, hrabstwa, departamenty, prowincje, grupy
powiatów i gmin oraz regiony. NUTS I to przede wszystkim pañstwa, pañstwa-
-landy jako kraje zwi¹zkowe federacji lub ich grupy; jednostki ponadregionalne
lub posiadaj¹ce szczególne uprawnienia, kompetencje, lub te¿ wydzielone
terytorialnie, na przyk³ad wyspy. Z analizy tej wynika, ¿e najbardziej
standardowemu pojêciu regionu odpowiadaj¹ jednostki administracyjne
zaszeregowane w NUTS II. Bior¹c pod uwagê wskazania z tabeli 1, mówimy
o jednostkach administracyjnych o liczbie ludno�ci pomiêdzy 800 tysiêcy
a 3 miliony ludno�ci. Mo¿na zauwa¿yæ, zw³aszcza w pañstwach o mniejszej liczbie
ludno�ci, ¿e wiele regionów mie�ci siê znacznie poni¿ej dolnej granicy (w zasadzie
powinny byæ w NUTS III), co w innych zdarza siê incydentalnie, tak jak zdarza
siê przekroczenie górnej granicy liczby ludno�ci przewidzianej dla NUTS II
(g³ównie Niemcy i Francja).

Niezale¿nie od tego, ¿e czê�æ pañstw kompetencje nawet samodzielnego
wystêpowania wobec Komisji Europejskiej powierzy³a g³ównie jednostkom
zaszeregowanym do NUTS I i ¿e w³a�nie te, zw³aszcza ze wzglêdu na swoje
umocowanie polityczne, kompetencyjne czy w hierarchii struktury danych
pañstw, takie prawo sobie uzurpuj¹, w mniej czy bardziej uprawniony sposób,
nale¿y stwierdziæ, ¿e najbardziej charakterystyczne, modelowe jednostki
administracyjne, które mo¿na uznaæ za regiony, w wiêkszo�ci pañstw UE s¹
przyporz¹dkowane do NUTS II.

Potwierdza to w praktyce polityka regionalna Unii Europejskiej, w szcze-
gólno�ci przez skierowanie programów, a za nimi funduszy strukturalnych przede
wszystkim do jednostek o takim w³a�nie charakterze. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
czê�æ jednostek z NUTS I i NUTS III tak¿e mie�ci siê w tym modelu, zw³aszcza
¿e NUTS I � III okre�lone s¹ jako poziom regionalny. Je�li jednak chcia³o by siê
uznaæ pewn¹ prawid³owo�æ, do której mo¿na by siê potem odnosiæ, okre�lenie,
co do regu³y, ¿e jednostki administracyjne modelowo spe³niaj¹ce pojêcie regionu
znajduj¹ siê w NUTS II, wydaje siê zasadne.

Z uwagi na wspomnian¹ ju¿ niejednorodno�æ regionów pod wzglêdem
wielko�ci, liczby ludno�ci, a zw³aszcza kompetencji mo¿na napotkaæ ró¿norodne
ich przedstawianie. Autorzy unikaj¹ jednak, co zrozumia³e, podawania
jednoznacznej i ostrej definicji regionu. Powoduje to, ¿e pomimo istnienia wielu
definicji pojêcia regionu nie tworz¹ one nowej jako�ci, nie rozwiewaj¹ w¹tpliwo�ci
i nie ukierunkowuj¹ my�lenia w kategoriach regionalnych, staraj¹c siê jedynie
opisaæ rzeczywisto�æ, która jest mo¿liwa do obserwowania.
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O ile mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ jednostki klasyfikowane do NUTS
III s¹ w istocie subregionami, grupami powiatów, a nawet gmin, to trudno ju¿
znale�æ, w szczególno�ci dla pañstw o ustroju federacyjnym, wyra�ne rozró¿nienie
NUTS I i NUTS II.

Trzeba to jednak uczyniæ co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze po
prostu dla porz¹dku i d¹¿enia do klarownej i czytelnej klasyfikacji, co ma bardzo
du¿e znaczenie, zw³aszcza je�li chodzi o kszta³towanie w³a�ciwych relacji miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi i unikanie ewentualnych konfliktów, które mog¹ siê
zrodziæ choæby przy podziale �rodków strukturalnych i ustaleniu reprezenta-
tywno�ci poszczególnych podmiotów.

By³oby ze wszech miar wskazane, aby w rozporz¹dzeniu konstytuuj¹cym
NUTS-y okre�lono takie wyra�ne przes³anki, istnieje jednak uzasadniona obawa,
¿e w najbli¿szym czasie Unia nie bêdzie do tego zdolna, chocia¿by ze wzglêdu na
mo¿liwo�æ zaistnienia konfliktu przy tak jasnym ustaleniu kryteriów.

Drugi powód � natury aksjologicznej � wynika z samej idei powstania,
kontynuowania i rozwoju polityki regionalnej. Z jej charakteru i sensu, ale
i z podstawowej zasady, któr¹ w swej polityce kieruje siê Unia Europejska, czyli
z zasady pomocniczo�ci.

Mówi o tym uznawana za regionaln¹ konstytucjê Europejska Karta Samorz¹du
Terytorialnego26, wskazuj¹ca okre�lone standardy, które region ma spe³niaæ, ale
i mo¿liwe do zaakceptowania ró¿nice ustrojowe pomiêdzy regionami.

Sensem zasady pomocniczo�ci jest podmiotowo�æ i samorz¹dno�æ struktur
regionalnych (i innych lokalnych). Jakkolwiek by uj¹æ rolê pañstwa w polityce
regionalnej i zakres jego kompetencji, to w tych kompetencjach, które ono samo
przecie¿ przyzna³o jednostce administracyjnej o charakterze regionalnym, owa
jednostka powinna byæ samorz¹dnym podmiotem (nie przes¹dzaj¹c o zakresie
owej samorz¹dno�ci).

Po uwzglêdnieniu wcze�niejszych uwag mo¿na przyst¹piæ do próby
zdefiniowania pojêcia regionu.

Region to najwiêksza terytorialnie i najwy¿sza w hierarchii podzia³u
administracyjnego funkcjonuj¹ca jednostka samorz¹du terytorialnego,
o spójnym uk³adzie geograficznym, powi¹zana historycznie, kulturowo,
spo³ecznie i gospodarczo, realizuj¹ca potrzeby zamieszkuj¹cej j¹ ludno�ci,
zw³aszcza o charakterze ponadlokalnym27.

Wprowadzenie do definicji regionu pojêcia samorz¹dno�ci jest nie tyle
okre�laj¹ce, ile raczej �wymuszaj¹ce� pewien sposób podej�cia do unijnego

26 Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego sporz¹dzona w Strasburgu dnia 15 pa�dziernika
1985 roku zosta³a przez Polskê przyjêta w ca³o�ci, Dz.U. nr 124, poz. 607 z 25 listopada 1994 roku.

27 Mo¿na tak¿e spotkaæ regiony zamieszkane przez ludno�æ jednorodn¹ etnicznie, a nawet
narodowo�ciowo.
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regionu. Wydaje siê, ¿e jest to pojêcie daj¹ce znacznie wiêksze szanse na ostateczne
i jasne usystematyzowanie relacji pomiêdzy regionami. Nie przes¹dza
o precyzyjnym kszta³cie, zakresie kompetencji i samodzielno�ci takiego
samorz¹dowego regionu, pozostawiaj¹c to, podobnie jak EKST, do wy³¹cznej
kompetencji pañstwa, w którym siê on znajduje. Je�li poddaæ analizie tre�æ tabeli
2, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e poza ma³ymi obszarowo pañstwami, które wskaza³y
w NUTS II ca³y kraj (Dania, Irlandia, Luksemburg), co wydaje siê zrozumia³e ze
wzglêdu na ich specyfikê, jedynie Austria wskaza³a tam swoje landy. S¹ one
formalnie krajami zwi¹zkowymi, ale ich wielko�æ i zakres kompetencji bardziej
przypominaj¹ samorz¹dowe regiony ni¿ pañstwa. W praktyce zatem powy¿sza
definicja niemal idealnie pasuje do unijnej rzeczywisto�ci, co jest kolejnym
argumentem, aby przynajmniej roboczo siê ni¹ pos³ugiwaæ. Zawarte w definicji
s³owo �funkcjonuj¹cy� w przypadku regionu o charakterze samorz¹dowym,
zgodnym z zapisami EKST, ma znaczenie oczywiste i by³oby niepotrzebne,
jednak¿e w innych przypadkach wskazuje na region, który jest �¿ywym�, we
w³a�ciwym rozumieniu funkcjonuj¹cym podmiotem, a nie jedynie jednostk¹
statystycznego podzia³u danego pañstwa.

Nale¿y tak¿e wskazaæ na to, ¿e w wielu pañstwach UE mo¿na zaobserwowaæ
regiony, które ró¿ni¹ siê �jedynie� brakiem podkre�lanej przeze mnie
samorz¹dno�ci. Na ich czele stoj¹ mianowani przedstawiciele rz¹du (premiera,
prezydenta), którzy jednoosobowo stanowi¹ �w³adzê� regionaln¹. Czasem s¹
pewne cia³a o charakterze samorz¹dowym, maj¹ce wszak co najwy¿ej kompetencje
opiniodawcze. Czy mo¿na uznaæ takie podmioty za regiony, pojmowane jako
instytucje, przynajmniej w pewnym zakresie stanowi¹ce o sobie, czy raczej za
jednostki podzia³u terytorialnego pañstwa (administracji pañstwowej), w najlepszym
wypadku zdekoncentrowane, ale w ¿aden sposób nie zdecentralizowane, a co za
tym idzie, przynajmniej w pewnym zakresie niezale¿ne, a wiêc samorz¹dne? Moim
zdaniem nie. Zatem zasadne jest stanowcze podkre�lanie wagi �samorz¹dno�ci�,
jako cechy niezbêdnej dla odró¿nienia regionu od innej jednostki podzia³u
terytorialnego danego pañstwa.

Takie okre�lenie regionu powoduje oczywiste oczekiwanie na wcielanie w ¿ycie
tre�ci EKST w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Daje to tak¿e
�wiadomo�æ, ¿e droga do urzeczywistnienia idei regionalnej Europy jest jeszcze
d³uga, a póki co, pos³uguj¹c siê pojêciem regionu, trzeba mieæ �wiadomo�æ jego
wieloznaczno�ci, niejednorodno�ci statusu prawnego i kompetencji.

Podsumowanie

Zró¿nicowanie regionalne w pañstwach UE jest olbrzymie. Dodatkowe
zamieszanie powoduje zg³oszenie przez pañstwa cz³onkowskie do NUTS instytucji
czêstokroæ nieistniej¹cych, a stworzonych administracyjnie tylko na potrzeby
statystyki lub z innych, najczê�ciej pragmatycznych powodów. Nie u³atwia to
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w³a�ciwego rozeznania w rzeczywistym stanie regionalizacji naszego kontynentu
i jego usamorz¹dowienia. Pog³êbia ten stan niezwykle ró¿norodne nazewnictwo,
zarówno regionów, jak i innych jednostek podzia³u terytorialnego, czêsto zupe³nie
nieodpowiadaj¹ce sobie w ramach poszczególnych pañstw. To, co w jednym
pañstwie jest regionem, w innym jest dystryktem, hrabstwem, okrêgiem, to za�,
co w kilku pañstwach ma podobn¹ nazwê, w rzeczywisto�ci spe³nia zupe³nie inn¹
funkcjê, ma inne kompetencje b¹d� jest tylko sztucznym, administracyjnym
tworem na potrzeby NUTS. Jasne okre�lenie definicji pojêcia �regionu�, która
odda³aby obraz regionu funkcjonuj¹cego w UE, wspólnego dla wszystkich pañstw
Unii, jak mo¿na wnioskowaæ z niniejszego artyku³u, jest praktycznie niemo¿liwe.
Ró¿norodno�æ rozwi¹zañ istniej¹cych w UE równa siê w praktyce liczbie pañstw
j¹ tworz¹cych.

Trudno�æ ow¹ pog³êbia brak obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych w dorobku
prawnym UE, reguluj¹cych status regionu. Nie�mia³¹ prób¹ usystematyzowania
i okre�lenia zarówno rodzajów regionów, jak i wzajemnych relacji miêdzy nimi,
podjêt¹ przez administracjê unijn¹, by³o wprowadzenie NUTS. Jednak¿e
znaczenie NUTS jest wprawdzie wiêcej ni¿ tylko statystyczne, ale jej charakter
i zastosowanie nie wykracza poza funkcje porz¹dkowe i pomocnicze. Jest to
jednak niew¹tpliwie krok w kierunku uporz¹dkowania statusu regionów w UE,
okre�lenia jasnych relacji pomiêdzy nimi, a co za tym idzie, tak¿e przynajmniej
ram ich preferowanego wygl¹du, statusu i zakresu kompetencji, jako jednostek
administracyjnych. Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak znajomo�æ
rodzajów i statusu regionów dla ka¿dego z pañstw UE oddzielnie. Znajomo�æ
NUTS, która dla praktycznego funkcjonowania regionów i kszta³towania relacji
pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a regionami w poszczególnych pañstwach UE
jest tak¿e bardzo przydatna.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie problem ten zostanie przez
UE rozwi¹zany, a do tej pory mo¿emy traktowaæ regiony w UE jako jeden
z przyk³adów, ¿e �unijno�æ� wcale nie musi oznaczaæ ujednolicenia.
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