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Rozporządzenie w sprawie wspólnych
przepisów na lata 2021–2027

W kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 Komisja Europejska przyjęła wniosek
dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, w którym określono wspólne zasady dotyczące
ośmiu funduszy UE: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Podczas drugiej czerwcowej sesji
plenarnej Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
W proponowanym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 określono nowe
przepisy dotyczące polityki spójności UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności,
Europejski Fundusz Społeczny Plus), a także kilku innych funduszy objętych zarządzaniem dzielonym (tj.
wdrażanych wspólnie z państwami członkowskimi). W oparciu o poprzednie przepisy dotyczące WRF na
lata 2014–2020 wprowadza on nowe cele polityczne i liczne środki upraszczające, aby ułatwić wdrażanie
funduszy UE w terenie.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja przyjęła swój wniosek 29 maja 2018 r. Wniosek został następnie dwukrotnie zmieniony – w styczniu
2020 r., aby uwzględnić utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a w maju 2020 r. – w
celu ułatwienia odbudowy po pandemii koronawirusa dzięki większej elastyczności w wykorzystywaniu
funduszy. WE wniosku określono pięć nowych celów polityki: bardziej inteligentna Europa, bardziej
przyjazna dla środowiska Europa, lepiej połączona Europa, bardziej społeczna Europa oraz Europa bliżej
obywateli. Wprowadza on też nowe wskaźniki współfinansowania dla różnych rodzajów regionów,
dodatkowe do PKB kryteria alokacji (np. bezrobocie, edukacja, migracja i klimat) oraz zaostrza warunki
sprzyjające inwestycjom i zwiększa powiązanie z europejskim semestrem. Ułatwione jest również łączenie
dotacji i instrumentów finansowych. Wniosek ma również na celu poprawę informowania o wynikach
projektów finansowanych przez UE.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
22 stycznia 2019 r. Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie
przedmiotowego wniosku. 27 marca 2019 r. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.
Negocjacje trójstronne odbyły się w nowej kadencji parlamentarnej po wyborach europejskich i zakończyły
się osiągnięciem porozumienia politycznego z Radą 1 grudnia 2020 r. Po dalszych pracach technicznych
11 lutego 2021 r. odbyło się końcowe polityczne posiedzenie trójstronne. Wstępne porozumienie zostało
zatwierdzone przez komisję REGI16 marca 2021 r. Tekst porozumienia zawiera wiele kwestii poruszonych
przez Parlament. Podniesiono wskaźniki współfinansowania dla różnych rodzajów regionów, zwiększono
środki przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, utrzymano zasadę umorzenia „N+3” (tj.
wydatkowania środków do końca trzeciego roku kalendarzowego po ich zaciągnięciu) oraz zmieniono
brzmienie niektórych celów polityki (np. dodanie odniesienia do konkurencyjności, gospodarki o zerowej
emisji netto i odporności). Rada przyjęła 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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