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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 177 oraz protokół nr 28 do TFUE stanowią, że Fundusz Spójności wspiera finansowo 
inwestycje z zakresu środowiska naturalnego i transeuropejskich sieci transportowych w 
państwach członkowskich, których DNB na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE-27. 
Zgodnie z Traktatem wniosek Komisji Europejskiej przewiduje, że w dziedzinie środowiska 
Fundusz Spójności będzie wspierał inwestycje na rzecz dostosowania do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku, inwestycje w sektor gospodarki wodnej i sektor odpadów oraz 
w środowisko miejskie. Inwestycje w dziedzinie energii będą również kwalifikowały się do 
wsparcia, o ile niosą ze sobą korzyści dla środowiska. W dziedzinie transportu – zgodnie 
z wnioskiem Komisji – Fundusz Spójności będzie wspierał inwestycje w główne 
transeuropejskie sieci transportowe, a także niskoemisyjne systemy transportu i transport 
miejski.

Komisja Europejska proponuje przeznaczyć na ten fundusz 68,7 miliarda EUR (w cenach 
stałych z 2011 r.). Kwota ta nie została wyszczególniona w rozporządzeniu w sprawie 
Funduszu Spójności, lecz w art. 84 proponowanego rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące wszystkich funduszy [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów –
RWP]1. Dla porównania w obowiązujących wieloletnich ramach finansowych na Fundusz 
Spójności przeznaczono około 71 miliardów EUR (w cenach stałych z 2011 r.). 

W mld EUR (w cenach stałych z 
2011 r.)

Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 
2007-2013

Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 
2014-2020

Zmiana

EFRR 203 183 - 10 %
EFS 78 84 + 8 %
Fundusz Spójności 71 69 - 3 %
Ogółem 354 336 - 5,3 %
Ze względu na zaokrąglenia suma ogólna może nieznacznie różnić się od sumy poszczególnych pozycji.

Sprawozdawca ubolewa z powodu tej obniżki i przypomina przekonanie Parlamentu 
Europejskiego wyrażone w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., że aby osiągnąć uzgodnione 
cele polityczne i prawne, „w kolejnych WRF konieczne jest zwiększenie środków o co 
najmniej 5%” w porównaniu do poziomu z 2013 roku, a „kwoty przydzielone polityce 
spójności w obecnym okresie programowania powinny przynajmniej zostać utrzymane w 
następnym okresie”. 

Ponadto z 68,7 miliarda EUR przewidziano wyodrębnienie kwoty 10 miliardów EUR na 
finansowanie głównych sieci transportowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zauważyć, że powyższa kwota 10 miliardów EUR jest nadal przeznaczona dla państw
członkowskich, których DNB na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE-27, jednak 
zostanie przydzielona bezpośrednio na projekty w zakresie głównych transeuropejskich sieci 

                                               
1 COM(2011)0615.
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transportowych w tych państwach członkowskich i odpowiednio, proporcjonalnie potrącona 
z krajowych przydziałów. Trzeba też podkreślić, że projekty te będą zgodne ze zmienionymi 
wytycznymi w sprawie TEN-T, które są obecnie przedmiotem dyskusji. Ponadto powyższa 
kwota 10 miliardów EUR objęta zostanie korzystniejszymi warunkami wsparcia finansowego 
zapewnianymi przez Fundusz Spójności (wyższy współczynnik współfinansowania – do 85% 
zamiast 50% przewidzianych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”). 

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej”1; 
ponownie stwierdza, że w kolejnych WRF 
potrzebne są wystarczające dodatkowe 
środki, aby umożliwić Unii realizację 
obecnych priorytetów politycznych oraz 
nowych zadań określonych w Traktacie z 
Lizbony, a także reakcję na 
nieprzewidziane wydarzenia; zwraca 
uwagę, że nawet zwiększenie zasobów w 
następnych WRF o co najmniej 5% w 
porównaniu z poziomem z 2013 r. może 
jedynie w niewielkim stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 
solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli 
nie zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
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_________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. przypomina w szczególności, że w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej”, Parlament Europejski 
podkreśla, że „skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania” oraz stwierdza, że „kwoty 
jej przydzielone w obecnym okresie 
programowania powinny przynajmniej 
zostać utrzymane w następnym okresie”;

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej” Parlament Europejski 
podkreślił „europejską wartość dodaną 
polityki spójności, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, główne narzędzie 
konwergencji, trwałego wzrostu i 
solidarności oraz od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
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dziedzin polityki Unii”. Parlament 
Europejski wskazał jednak na fakt, że 
nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, w szczególności w 
dziedzinie uproszczenia, sprostać 
najważniejszym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować 
synergię z innymi praktycznymi 
politykami i instrumentami. Parlament 
Europejski wyraził przekonanie, że 
polityka spójności UE nadal powinna być 
polityką ogólnounijną, zapewniającą 
dostęp do zasobów, doświadczeń i pomocy 
wszystkim regionom UE.

Uzasadnienie

Ustęp 64 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski podkreślił też, że 
skuteczna i wzmocniona polityka 
spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania oraz że kwoty jej 
przydzielone w obecnym okresie 
programowania powinny przynajmniej 
zostać utrzymane w następnym okresie w 
celu zwiększenia starań na rzecz 
zmniejszenia różnic w zakresie rozwoju 
regionalnego pomiędzy regionami UE. W 
wieloletnich ramach finansowych na 
okres 2007–2013 na Fundusz Spójności 
przeznaczono 71 miliardów EUR (w 
cenach stałych z 2011 r.). Na lata 2014-
2020 Komisja proponuje jednak 
przeznaczyć 68,7 miliarda EUR (w cenach 
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stałych z 2011 r.), co w porównaniu do 
okresu 2007-2013 stanowiłoby spadek o 
3%.

Uzasadnienie

Ustęp 67 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie (UE) nr […]/2012 z 
dnia […] ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006 [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów – RWP] 
ustanawia nowe ramy działania dla 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Należy określić cele Funduszu 
Spójności w stosunku do nowych ram jego 
działania oraz w stosunku do celu, który 
wyznaczono mu w Traktacie.

(2) Rozporządzenie (UE) nr […]/2012 z 
dnia […] ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006 [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów – RWP] 
ustanawia nowe ramy działania dla 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Należy określić cele Funduszu 
Spójności w stosunku do nowych ram jego 
działania oraz w stosunku do celu, który 
wyznaczono mu w Traktacie. Należy także 
wspierać synergię między Funduszem 
Spójności a pozostałymi instrumentami i 
programami UE istotnymi dla polityki w 
dziedzinie transportu, energii, klimatu i 
środowiska.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia, za pośrednictwem Funduszu 
Spójności, może udzielić wsparcia 
działaniom przyczyniającym się do 
realizacji celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego określonych w art. 
11 oraz 191 Traktatu.

(3) Unia, za pośrednictwem Funduszu 
Spójności, powinna także udzielić
wsparcia działaniom przyczyniającym się 
do realizacji celów polityki Unii w 
dziedzinie środowiska naturalnego 
określonych w art. 11 oraz 191 Traktatu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci 
transportowej finansowane z Funduszu 
Spójności muszą być zgodne z wytycznymi 
przyjętymi decyzją Rady i Parlamentu 
Europejskiego nr 661/2010/UE z dnia 7 
lipca 2010 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej. W 
celu koncentracji działań należy nadać 
priorytetowe znaczenie projektom 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania określonym w tej decyzji.

Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci 
transportowej finansowane z Funduszu 
Spójności muszą być zgodne z wytycznymi 
określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/20121 w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej. W celu koncentracji 
działań należy nadać priorytetowe 
znaczenie projektom będącym 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
określonym w tej decyzji. 

______________
1 Dz.U. L …

Uzasadnienie

Należy zamieścić odniesienie do wytycznych w sprawie TEN-T będących obecnie 
przedmiotem negocjacji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu oraz 
jego realizacji w sposób możliwie 
najbardziej efektywny i przyjazny dla 
użytkownika, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawa i 
dostępności tego instrumentu dla 
wszystkich uczestników. Ponieważ 
działania objęte Funduszem Spójności 
realizowane są w ramach zarządzania 
dzielonego, państwa członkowskie 
powinny powstrzymywać się od 
wprowadzania dodatkowych zasad 
komplikujących wykorzystywanie środków 
przez beneficjenta.
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