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NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

W swojej propozycji ram finansowych na lata 2014–2020 (przedstawionej w czerwcu 2011 r.) Komisja 
Europejska: 

• uznała, że polityka spójności i rozwoju obszarów wiejskich oraz polityka morska i rybołówstwa 
powinny pozostać zasadniczymi elementami pakietu finansowego na lata 2014–2020 z uwagi 
na pierwszorzędną rolę, jaką odgrywają one w realizacji celów strategii „Europa 2020”  

• stwierdziła, że finansowanie w ramach polityki strukturalnej powinno być ukierunkowane na 
mniejszą liczbę priorytetów ściśle powiązanych ze strategią „Europa 2020”, z naciskiem na 
wyniki, monitorowanie postępów w osiąganiu celów i uproszczenie systemu realizacji. 

Obecnie Komisja wystąpiła z projektem rozporządzenia obejmującego wszystkie instrumenty 
finansowe polityki strukturalnej UE. 

• W pierwszej części wniosku przedstawiono wspólne zasady regulujące funkcjonowanie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 
Zwiększona zostanie spójność między tymi instrumentami, co ma prowadzić do uzyskania 
efektu lepszej synergii i wzmocnionego wpływu. 

•  W drugiej części przedstawiono wspólne zasady regulujące funkcjonowanie trzech głównych 
funduszy realizujących cele polityki spójności: Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności 
(FS). 

KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB? 

• Działania prowadzone w ramach polityki strukturalnej przyniosą korzyści wszystkim krajom i 
regionom UE. Kwota wsparcia będzie zależeć od poziomu rozwoju gospodarczego danego 
regionu (PKB na mieszkańca).  

DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Programy strukturalne przekładają priorytety ustalone na szczeblu UE na konkretne projekty 
realizowane w poszczególnych krajach i regionach UE. Osiągnięcie europejskich celów 
wymaga zaangażowania ze strony wszystkich szczebli administracyjnych w całej Europie.  

• Polityka spójności służy udostępnianiu podstawowych dóbr publicznych UE, dzięki którym 
kraje i regiony UE mogą przeznaczyć swoje zasoby przede wszystkim na poprawę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz na realizację celów strategii „Europa 2020”. 

• W Unii widoczne są duże zależności transgraniczne. Polityka spójności wzmacnia powiązania 
między regionami wiodącymi w rozwoju a słabiej rozwiniętymi oraz optymalizuje korzystny 
wpływ, jaki wywierają ośrodki wzrostu na obszary sąsiadujące. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

 
• Projekt rozporządzenia ma służyć wzmocnieniu efektywności i skuteczności instrumentów 

strukturalnych, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. 

• Rozporządzenie ustanowi wspólne ramy strategiczne dla EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR, 
dzięki czemu możliwe będzie bardziej zintegrowane korzystanie z tych funduszy, co z kolei 
ułatwi osiągnięcie wspólnych celów. 

• Komisja zawrze z każdym krajem UE osobną umowę partnerską, w której sformułowane 
zostaną wszystkie zobowiązania tego kraju do realizacji europejskich celów. 

• Środki zostaną wypłacone dopiero, gdy organy krajowe wykażą, że są w stanie zapewnić 
efektywne wykorzystanie unijnych funduszy w oparciu o odpowiednie ramy strategiczne, 
regulacyjne i instytucjonalne. Wypłata dodatkowych środków będzie zależeć od osiągniętych 
wyników. Zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegające temu, by niewłaściwa 
polityka makrofiskalna nie wpływała negatywnie na efektywność unijnego finansowania. 

• Procedury zostaną w miarę możliwości uproszczone i skomputeryzowane, a zasady 
kwalifikowalności dla unijnych instrumentów finansowych – zharmonizowane, co pomoże 
obciąć koszty. 

KIEDY PROJEKT WEJDZIE W ŻYCIE? 

 

• Przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący rozporządzenia będzie teraz omawiany w 
państwach członkowskich i Parlamencie Europejskim. Rozporządzenie powinno wejść w 
życie w 2013 r. 
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