
Fundusz Spójności – wniosek dotyczący rozporządzenia 

Co nowego w UE  
 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Między państwami członkowskimi UE istnieją znaczne różnice pod względem rozwoju 
gospodarczego (PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wydajności oraz poziomu 
zatrudnienia. UE dąży do zlikwidowania tych rozbieżności. 

• Niezwykle istotną rolę w tym kontekście ma do odegrania Fundusz Spójności – ma on przede 
wszystkim wspierać integrację krajów o słabszej gospodarce na jednolitym rynku UE poprzez 
finansowanie kluczowych inwestycji w sieci transportowe oraz inicjatyw mających zapewnić 
przestrzeganie norm ochrony środowiska. 

• Polityka spójności pozostaje jednym z podstawowych elementów nowych ram finansowych 
UE na lata 2014-2020, jakie zaproponowała Komisja. Unia udostępni na cele spójności 
znaczne środki finansowe. 

• We wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 określono jego zakres.  

KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB? 

• Środki Funduszu Spójności udostępniane są państwom członkowskim, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca nie przekracza 90 proc. średniej unijnej. 
Większość z nich to nowe kraje członkowskie, które przystąpiły do UE w roku 2004 lub 2007. 

• Dla krajów, które były uprawnione do wsparcia w latach 2007-2013 lecz które obecnie już się 
do niego nie kwalifikują ze względu na wzrost DNB, przewidziano pomoc przejściową.  

• Środki Funduszu Spójności przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie dużych 
projektów w dziedzinie infrastruktury, wpisujących się w krajowe programy rozwoju transportu 
i ochrony środowiska.  

DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Tylko rozwiązania wprowadzane na szczeblu UE mogą przyczynić się do zlikwidowania 
znaczących rozbieżności między państwami członkowskimi. Na mocy traktatów Unia ma 
uprawnienia do podejmowania tego typu działań. 

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

• Zakres Funduszu Spójności zasadniczo pozostanie bez zmian i nadal obejmować będzie:  
o inwestycje mające na celu zapewnienie zgodności z normami ochrony środowiska 

o projekty dotyczące energii, pod warunkiem że będą one ukierunkowane na 
zrównoważone wykorzystywanie surowców (np. inwestycje w odnawialne źródła 
energii i efektywność energetyczną) 

o inwestycje w transeuropejskie sieci transportowe (zarówno w systemy transportu 
miejskiego, jak i systemy o niskiej emisji dwutlenku węgla). 

• Po raz pierwszy część budżetu Funduszu Spójności zostanie wykorzystana do wsparcia 
instrumentu „Łącząc Europę” – mającego na celu utworzenie konkurencyjnego i 
zrównoważonego systemu transportowego w Europie.  



KIEDY PROPOZYCJE WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Wniosek przedstawiony przez Komisję będzie teraz omawiany w Parlamencie Europejskim i 
w państwach członkowskich. Powinien wejść w życie w 2013 r. 
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