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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 
Fundusz Spójności na lata 2021–2027 

W kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i pakietu dotyczącego polityki spójności na ten 
sam okres Komisja Europejska przyjęła 29 maja 2018 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Proponowane rozporządzenie określa 
zasady wdrażania tych funduszy, w tym wymogi koncentracji tematycznej i kwalifikujące się działania. Podczas 
drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem 
uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
Polityka spójności UE ma na celu zmniejszenie dysproporcji regionalnych oraz wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W latach 2021–2027 przeznaczy się na nią około jednej trzeciej 
budżetu UE, tj. ponad 372 mld EUR (w cenach bieżących). Polityka ta będzie realizowana za pośrednictwem 
trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) i 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Uzupełni ja program REACT-EU dysponujący budżetem w 
wysokości ponad 50 mld EUR, finansowanym z Next Generation EU. Ogólne zasady dotyczące EFRR i FS 
określono w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, które również ma zostać poddane pod 
głosowanie podczas drugiej sesji plenarnej w czerwcu. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie EFRR i FS został opublikowany 29 maja 2018 r., a 
następnie zmieniony 28 maja 2020 r. w celu zajęcia się problemem odbudowy po pandemii koronawirusa. 
Zgodnie z wnioskiem większość środków z EFRR skupiałaby się na dwóch celach polityki: bardziej 
inteligentna Europa i bardziej przyjazna dla środowiska Europa, między innymi wspieranie inwestycji w 
infrastrukturę, efektywność energetyczną, MŚP, informowanie i komunikację. Fundusz Spójności 
wspierałby głównie projekty w zakresie infrastruktury środowiskowej i transportowej, a zatem 
obejmowałby działania związane z zieloną i bardziej połączoną Europą. Finansowanie jest również 
przeznaczone na cele klimatyczne, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i regiony najbardziej 
oddalone. Niektóre działania nie kwalifikowałyby się do wsparcia, np. inwestycje w tytoń, paliwa kopalne, 
składowiska odpadów i obiekty jądrowe. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
27 lutego 2019 r. parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) przyjęła sprawozdanie w sprawie 
tego wniosku, a 27 marca 2019 r. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Negocjacje 
trójstronne rozpoczęły się po wyborach w 2019 r. i zakończyły się wstępnym porozumieniem osiągniętym 
w grudniu 2020 r. Na posiedzeniu trójstronnym 9 lutego 2021 r. potwierdzono ostateczne porozumienie 
między Parlamentem a Radą. Uzgodniony tekst zawiera wiele kwestii poruszonych przez Parlament, takich 
jak niższe wymogi koncentracji tematycznej, wyższy przydział środków na zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich oraz szczególne rozwiązania dla regionów najbardziej oddalonych. Zakres inwestycji w ramach 
EFRR rozszerzono o tworzenie miejsc pracy i łączność cyfrową, natomiast Fundusz Spójności będzie w 
większym stopniu koncentrował się na energii ze źródeł odnawialnych. REGI zatwierdziła wynik negocjacji 
16 marca 2021 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 27 maja 2021 r. Parlament musi 
teraz formalnie przyjąć tekst w drugim czytaniu, a głosowanie zaplanowano na drugą czerwcową sesję 
plenarną, na podstawie zalecenia komisji REGI przyjętego 15 czerwca 2021 r. 
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