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MOTYWY 

Artykuł 161 ust. 2 Traktat stanowi, że Fundusz Spójności będzie wspierać finansowo projekty 
w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury 
transportowej. 

Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 ustanowiło Fundusz Spójności i jako pierwsze określiło 
ramy jego stosowania. Powyższe rozporządzenie zostało następnie uzupełnione 
rozporządzeniami (WE) nr 1264/1999 i (WE) nr 1265/99. 

W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Fundusz Spójności obejmie, 
do końca 2006 r., dziesięć nowych Państw Członkowskich, a także trzy Państwa 
Członkowskie (Hiszpanię, Portugalię, Grecję) będące jego dotychczasowymi beneficjentami, 
aż do końca okresu 2000-2006. 

W zakresie okresu programowania na lata 2007-2013, rozporządzenie (WE) nr […] ustala 
ogólne przepisy dotyczące funkcjonowania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także przewiduje, że Fundusz Spójności przyczyni się do osiągnięcia celu konwergencji mniej 
rozwiniętych Państw Członkowskich i regionów wspierając finansowo programy operacyjne 
realizowane w tym celu. W ramach reformy systemu wdrażania polityki spójności, określonej 
w trzecim raporcie o spójności przyjętym przez Komisję w lutym 2004 r., działania Funduszu 
Spójności zostają włączone w zakres wieloletniego programowania Funduszy Strukturalnych, 
włączając w nie działania realizowane w ramach wielkich projektów. Wyżej określona 
reforma, podtrzymując podstawowe zasady stanowiące bazę polityki spójności 
(programowanie wieloletnie, partnerstwo, ocena, podział zarządzania) opiera się na globalnej 
równowadze między wzmacnianiem wymiaru strategicznego, a upraszczaniem systemu 
wdrażania, w szczególności poprzez zmniejszenie liczby Funduszy, uproszczenie 
programowania, wyraźniejsze określenie roli Państw Członkowskich i Komisji w zakresie 
zarządzania finansowego i kontroli, a także poprzez przyjęcie zasad wdrażania zależnych 
między innymi od intensywności wkładu wspólnotowego.  

W dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych działania finansowane przez Fundusz 
Spójności powinny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi tych sieci przyjętymi przez Radę i 
zawartymi w decyzji (WE) 1692/96 z późniejszymi zmianami. 

W dziedzinie ochrony środowiska wsparcie Funduszu Spójności przyczynia się do realizacji 
celów polityki Unii Europejskiej przewidzianych w art. 174 Traktatu. 

Przystąpienie nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r., z których wszystkie są 
objęte Funduszem Spójności oraz istnienie nowych i ważnych potrzeb finansowania w tych 
krajach uzasadniają rozszerzenie zakresu wsparcia Funduszu. Tym samym Fundusz Spójności 
może również finansować działania w dziedzinach, które sprzyjają trwałemu rozwojowi i 
mają wyraźnie środowiskowy charakter, takich jak efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii, a w dziedzinie transportu, oprócz sieci transeuropejskich, żegluga śródlądowa i 
morska, wielomodalne działania transportowe i ich interoperacyjności, kontrola natężenia 
ruchu drogowego i lotniczego, czysty transport miejski oraz zbiorcze rodzaje transportu. 
Powyższe rozszerzenie zakresu wsparcia jest zgodne z odnośnymi postanowieniami Traktatu i 
pokrywa się z priorytetami przyjętymi podczas posiedzeń Rady Europejskiej w Lizbonie 
(marzec 2000 r.) i Göteborgu (czerwiec 2001 r.). 
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Celem niniejszego rozporządzenia jest sprecyzowanie misji Funduszu Spójności i 
specyficznych warunków jej realizacji, szczególnie w zakresie warunkowego wsparcia i 
zakresu stosowania Funduszu. 

Państwa Członkowskie będące beneficjentami Funduszu Spójności powinny dostosować się 
do warunków określonych w Traktacie i dotyczących programów konwergencji i warunków 
nadmiernego deficytu budżetowego odnoszących się do Państw Członkowskich, które są 
członkami unii gospodarczej i walutowej. Wsparcie Funduszu Spójności jest uwarunkowane 
spełnieniem powyższych warunków. Gdy Rada, na wniosek Komisji, stwierdzi nadmierny 
deficyt publiczny, a dane Państwo Członkowskie nie podejmie skutecznych działań, 
zobowiązania Funduszu Spójności zostaną zawieszone od dnia 1 stycznia następnego roku. 
Zawieszenie zostanie zniesione, gdy Rada stanowiąca w tych samych warunkach stwierdzi, że 
dane Państwo Członkowskie podjęło środki naprawcze, które pozwolą na powrót do sytuacji 
zgodnej z Traktatem i z decyzjami Rady. 
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Wniosek dotyczący 

ROZPORZĄDZENIA RADY 

ustanawiającego Fundusz Spójności  

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 161 
ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji1, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego2, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów4, 

a także mając na uwadze co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr […] ustalające przepisy ogólne w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności5 wprowadza ramy działań Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Społecznego, poprzez ustalenie celów, zasad i reguł partnerstwa, programowania, 
oceny i zarządzania. Należy zatem sprecyzować misję Funduszu Spójności w stosunku 
do tychże nowych ram i w stosunku do misji przydzielonej mu w Traktacie, a także, w 
trosce o jasność przepisów, zastąpić rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 
maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności6. 

(2) Projekty finansowane przez Fundusz Spójności w dziedzinie sieci transeuropejskich 
powinny wpisywać się w wytyczne odnoszące się do tych sieci i przyjęte przez Radę i 
Parlament Europejski. W trosce o skoncentrowanie wysiłków priorytetowe znaczenie 
należy nadać projektom leżącym w interesie europejskim, określonym w decyzji 
1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej7. 

                                                 
1 Dz.U. C […] z […], str. […]. 
2 Dz.U. C […] z […], str. […]. 
3 Dz.U. C […] z […], str. […]. 
4 Dz.U. C […] z […], str. […]. 
5 Dz.U. L […] z […], str. […]. 
6 Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. 
7 Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. 
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(3) Wspólnota, za pośrednictwem Funduszu Spójności, może przyczyniać się do działań 
prowadzonych w ramach realizacji celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska 
naturalnego, określonych w art. 174 Traktatu. Zgodnie z art. 175 ust. 5 Traktatu, bez 
uszczerbku dla zasady, iż zanieczyszczający płaci, gdy środek oparty na ustępie 1 
niesie za sobą koszty uznane za nieproporcjonalne dla władz publicznych Państwa 
Członkowskiego, Rada może postanowić o wsparciu finansowym z Funduszu 
Spójności.  

(4) Działania Funduszu Spójności powinny uwzględniać priorytety rozszerzonej Unii, a w 
szczególności te, które zostały ustalone przez Radę Europejską w Göteborgu w 
dziedzinie środowiska naturalnego w celu osiągnięcia trwałego rozwoju. 

(5) Rozporządzenie (WE) nr […] stanowi, że kwalifikowalność wydatków powinna być 
ustalana na poziomie krajowym, oprócz określonych wyjątków, dla których należy 
ustalić szczególne zasady. Tym samym należy sprecyzować wyjątki odnoszące się do 
Funduszu Spójności. 

(6) Zasady warunkowości dotyczące korzyści ze wsparcia finansowego dalej będą 
stosowane w zależności od stopnia przestrzegania warunków konwergencji 
gospodarczej, określonych w art. 104 i przy uwzględnieniu potrzeby dysponowania 
zdrowymi finansami publicznymi. W tym zakresie Państwa Członkowskie 
uczestniczące w unii gospodarczej i walutowej powinny wdrożyć programy 
stabilności, a Państwa nieuczestniczące w programach konwergencji określonych w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, 
które to obydwa rodzaje programów prowadzą do poszanowania warunków 
konwergencji gospodarczej, określonych w art. 104 Traktu,  

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Ustanowienie i misja Funduszu Spójności 

1. Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności (zwany dalej "Funduszem"), którego 
celem jest wnoszenie wkładu we wzmocnienie spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej Wspólnoty w celu promowania trwałego rozwoju. 

2. Fundusz powinien wnosić wkład w finansowanie programów, które wspierają cele 
ustalone przez Traktat.  

3. Fundusz jest regulowany postanowieniami rozporządzenia (WE) nr […] oraz 
postanowieniami niniejszego rozporządzenia.  
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Artykuł 2 

Zakres zastosowania pomocy 

Fundusz zapewnia wsparcie w sposób dostosowany i zrównoważony w poniżej wskazanych 
dziedzinach, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb inwestycji i infrastruktury w danym 
Państwie Członkowskim będącym jego beneficjentem:  

1) transeuropejska sieć transportowa, a w szczególności priorytetowe projekty związane 
ze sprawami europejskimi, które zdefiniowano w decyzji (WE) nr 1692/96/WE ; 

2) realizacja celów art. 174 Traktatu, wpisująca się w ramy priorytetów nadanych 
wspólnotowej polityce ochrony środowiska na mocy programu polityki i działania w 
dziedzinie środowiska naturalnego;  

3) dziedziny sprzyjające trwałemu rozwojowi i mające wyraźnie środowiskowy 
wymiar, takie jak efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, a w 
dziedzinie transportu, oprócz sieci transeuropejskich, kolej, żegluga śródlądowa i 
morska, wielomodalne działania transportowe i ich interoperacyjność, kontrola 
natężenia ruchu drogowego i lotniczego, czysty transport miejski i zbiorcze rodzaje 
transportu. 

Artykuł 3 

Kwalifikowalność wydatków 

Poniżej wskazane rodzaje wydatków nie mogą być pokryte z Funduszu:  

1) VAT, 

2) odsetki od zadłużenia, 

3) zakup ziemi za kwotę przekraczającą 10% całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność, 

4) mieszkalnictwo, 

5) likwidacja elektrowni atomowych. 

Artykuł 4 

Warunkowe wsparcie z Funduszu 

1. Finansowe wsparcie z Funduszu jest uwarunkowane poniżej wskazanymi zasadami.  
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2. Rada, w przypadku gdy : 

a) ustali, zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 6 Traktatu, że w Państwie 
Członkowskim występuje nadmierny deficyt publiczny, oraz 

b) uzna, zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 8 Traktatu, że dane Państwo 
Członkowskie w odpowiedzi na zalecenie Rady wynikające z postanowień art. 
104 ust. 7 Traktatu nie podjęło żadnych skutecznych działań lub jeżeli 
działania te okazały się niewłaściwe, 

postanawia o zawieszeniu całości lub części wsparcia finansowego z Funduszu 
wobec danego Państwa Członkowskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego 
roku. Decyzja o zawieszeniu odnosi się do zobowiązań. 

3. Rada postanawia o zniesieniu zawieszenia wsparcia finansowego z Funduszu, gdy 
stwierdzi, że dane Państwo Członkowskie podjęło skuteczne środki naprawcze. 
Komisja podejmie niezbędne środki w celu ponownego zasilenia z budżetu na rzecz 
zobowiązań objętych zawieszeniem. 

4. Decyzje określone w ust. 2 i 3, Rada podejmuje kwalifikowaną większością głosów 
na wniosek Komisji. 

Artykuł 5 

Przepisy przejściowe 

Niniejsze rozporządzenie nie narusza kontynuacji, ani zmiany, całkowitej lub częściowej, 
działań zatwierdzonych przez Radę lub przez Komisję na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1164/94 przed 1 stycznia 2007 r.  

Wnioski złożone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1164/94 zachowują ważność. 

Artykuł 6 

Uchylenie 

Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 traci moc z dniem 1 stycznia 2007 r. 

Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 należy rozumieć jako odniesienia do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 7 

Klauzula rewizyjna 

Rada dokona rewizji niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. 
stanowiąc zgodnie z art. 161 Traktatu.  



 

PL 8   PL 

Artykuł 8 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r. 

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 
 […] 


