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1. Zarys historyczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, utworzony w 1975 r. w następstwie pierwszego 
rozszerzenia Unii Europejskiej, zapoczątkował realizację europejskiej polityki regionalnej. 
Przez kilkanaście lat kwoty przeznaczane na Fundusz były raczej skromne, aż do przyjęcia I. 
Pakietu Delorsa w 1988 r., który podwoił środki na Fundusze Strukturalne w latach 1988-
1993. Począwszy od tej daty kwoty przyznawane na politykę regionalną, w szczególności na 
EFRR, wciąż rosły, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez unię gospodarczą i walutową 
oraz kolejne rozszerzenia, a przede wszystkim aby przyczynić się do spójności gospodarczej i 
społecznej wspólnoty europejskiej.

Art. 158 Traktatu nakłada na Wspólnotę realizację celu promowania „harmonijnego rozwoju 
całej Wspólnoty” poprzez wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej. Zgodnie z art. 
160 TWE, EFRR został zatem utworzony w celu „przyczyniania się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych” i stanowi podstawowy instrument wspólnotowej 
polityki regionalnej.

2. Przedstawienie projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, COM (2004) 495.
Komisja przedstawiła swoją propozycję reformy polityki spójności w postaci rozporządzenia 
ogólnego i czterech rozporządzeń specjalnych. Rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady 
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności1 stanowi główną część propozycji. Rozporządzenie dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zatem rozporządzeniem specjalnym, 
które uzupełnia przepisy rozporządzenia ogólnego dotyczącego EFRR i odwołuje się do jego 
artykułów.
Działalność EFRR skupia się od tej pory na priorytetach Unii określonych w Lizbonie i 
Göteborgu. Ponadto zgodnie z wolą uproszczenia polityki regionalnej każdy program będzie 
obecnie finansowany wyłącznie ze środków Funduszu. 

EFRR uczestniczy w finansowaniu trzech nowych celów.

Wraz z Funduszem Spójności i Europejskim Funduszem Społecznym EFRR uczestniczy w 
finansowaniu celu konwergencji (art.4)2. Pomoc Funduszu koncentruje się na wsparciu 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez promowanie programów ukierunkowanych 
na infrastrukturę oraz nowe aspekty obejmujące badania, innowację i zapobieganie 
zagrożeniom naturalnym i technologicznym3.

Cel konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia (art.5) jest finansowany przez EFRR i EFS. 
W rzeczywistości Komisja proponuje podwójne podejście. Po pierwsze programy rozwoju 
regionalnego finansowane wyłącznie przez EFRR mają wzmocnić konkurencyjność i 
atrakcyjność regionów. Programy regionalne skupiają się wokół trzech tematów 
priorytetowych: wsparcia innowacji i gospodarki opartej na wiedzy; ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym; promowania dostępu do usług 

  
1 COM (2004) 492.
2 Kwota przyznana na cel konwergencji wynosi 264 miliardów euro, w tym 201 miliardów na EFRR i na EFS (to 
jest 76% całkowitej kwoty środków na cel konwergencji) a pozostała kwota (63 miliardów euro) na Fundusz 
Spójności.
3Art. 4, COM (2004) 495.
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transportowych i telekomunikacyjnych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, 
poza największymi ośrodkami miejskimi.
Po drugie EFS będzie finansował programy krajowe mające na celu sprzyjanie możliwościom 
dostosowawczym pracowników i przedsiębiorstw w oparciu o europejską strategię 
zatrudnienia.
Regiony kwalifikujące się do celu konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia to po pierwsze 
wszystkie obszary, które nie są objęte celem 1, a po drugie regiony, które z powodu ich 
postępu gospodarczego nie będą się dłużej kwalifikować do celu konwergencji i otrzymają 
malejące wsparcie przejściowe aż do 2013 r. w ramach celu konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia (phasing-in).
Kwota przydzielona na cel konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia została rozłożona w 
następujący sposób: 83,44% na finansowanie regionów nie objętych celem konwergencji i 
16,56% dla regionów w ramach phasing-in. Rozporządzenie ogólne1 precyzuje podział kwot 
pieniężnych między EFRR i EFS:

• środki na finansowanie regionów nie objętych celem konwergencji są dzielone w 
równych kwotach między EFRR i EFS;

• środki na finansowanie phasing-in również są dzielone między EFRR i EFS, a część 
EFS może osiągnąć nawet 50% dostępnych środków.

Cel europejskiej współpracy terytorialnej (art.6), inspirowany sukcesem inicjatywy 
wspólnotowej INTERREG III, zostanie skupiony wokół składnika transnarodowego, 
transgranicznego i międzyregionalnego a jego finansowanie zostanie w całości pokryte z 
EFRR do wysokości przewidzianej kwoty 13,2 miliardów euro, tj. 3,94% całkowitej kwoty 
środków przeznaczonych na trzy cele.2

Wreszcie rozporządzenie przewiduje specjalne przepisy dotyczące specyfiki terytorialnej 
(art.8-9-10-11):

Jeżeli chodzi o wymiar miejski (art.8), EFRR „wspiera rozwój wspólnych zintegrowanych 
strategii mających na celu ograniczenie zbyt wysokiej koncentracji problemów
gospodarczych, środowiskowych i społecznych w aglomeracjach miejskich”3. Działania 
finansowane na terenach miejskich są w ten sposób włączane do programów operacyjnych 
finansowanych przez EFRR4, nie ma zaś programów specjalnych w rodzaju inicjatywy 
wspólnotowej URBAN.5
Art. 8 ust. 2 stanowi, że na zasadzie odstępstwa od art. 33 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, 
finansowanie ze środków EFRR działań o wymiarze miejskim objętych rozporządzeniem w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach celu „konkurencyjności regionalnej 
i zatrudnienia”, zostaje zwiększone do 10%.

EFRR obejmuje również zakresem działania obszary wiejskie i obszary zależne od 
rybołówstwa (art. 9). Jego działanie ma na celu promowanie dywersyfikacji gospodarczej 

  
1 Art. 17 COM (2004) 492.
2 W okresie programowania 2000-2006, INTERREG III jest w całości finansowany z EFRR i dysponuje pulą 
środków w wysokości 4,875 miliardów euro.
3 Art. 8 COM (2004) 495.
4 Art. 36 ust. 4 lit. b) COM (2004) 492 końcowy.
5 URBAN dysponuje pulą środków w wysokości 739 milionów euro na okres 2000-2006.
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tych regionów1. Państwa Członkowskie i regiony muszą zapewnić komplementarność i 
spójność między działaniami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) a 
programami współfinansowanymi przez EFRR.

Ponadto programy regionalne współfinansowane przez EFRR i obejmujące obszary 
charakteryzujące się występowaniem naturalnych utrudnień (art. 10), w ramach celu 
konkurencyjności, uczestniczą w „finansowaniu inwestycji mających, których celem jest 
poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie harmonijnego wykorzystania zasobów naturalnych i 
stymulowanie turystyki”2.

Wreszcie regiony peryferyjne (art. 11), niezależnie od objęcia ich celem konwergencji, 
korzystają z finansowania specjalnego ze środków EFRR na rzecz ich integracji na rynku 
wewnętrznym i uwzględnienia ich specyficznych uwarunkowań3. W ten sposób 0,42% 
budżetu przyznanego na cel konwergencji przeznaczono na regiony peryferyjne.

Równolegle do pułapów udziału EFRR przewidziano dodatkowe zwiększenie udziału EFRR4: 
zwiększenie środków o 10% na działania współpracy międzyregionalnej w ramach celu 
konwergencji i konkurencyjności; zwiększenie środków o 5% w ramach celu 
konkurencyjności w odniesieniu do obszarów charakteryzujących się występowaniem 
naturalnych utrudnień, słabo lub bardzo słabo zaludnionych i obszarów, które stanowiły 
granice zewnętrzne do dnia 30 kwietnia 2004 r. Kwoty zwiększone dla różnych obszarów 
mogą ulec kumulacji w granicach całkowitego udziału wspólnotowego wynoszącego 60%.

Art. 7 wyklucza udział EFRR w finansowaniu: VAT, odsetek od zadłużenia, zakupu gruntów 
na kwotę przewyższającą 10% całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków na 
rozpatrywaną działalność, mieszkalnictwa i likwidacji elektrowni atomowych.

• Alokacja środków z EFRR

Alokacja środków z EFRR na okres 2007-2013

Kwota w 
miliardach euro

% 
środków 
przeznacz
onych na 
dany cel

Cel konwergencji:
- Regiony, których PKB jest mniejszy niż 75% średniej

wspólnotowej: EFRR i EFS 
- Wynik statystyczny: EFRR i EFS 
- Fundusz Spójności

264

178,9
22,1

62,99

67,8%
8,4%
23,8%

  
1 Art. 9 COM (2004) 495.
2 Art. 10 COM (2004) 495.
3 Art. 11 COM (2004) 495.
4 Art. 52 ust. 1 COM (2004) 492.
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Cel konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia:
- Regiony nie objęte celem konwergencji: EFRR i EFS 

- Phasing-in: EFRR i EFS 

57,9
48,3

tj. 24,15 na rzecz 
EFRR

9,5

83,4%

16,6%

Europejska współpraca terytorialna: 

- EFRR 1,.2

Uwagi i propozycje

Propozycja Komisji w skuteczny i zrównoważony sposób połączyła politykę spójności z 
priorytetami określonymi w Lizbonie i Göteborgu (to jest: konkurencyjnością, dostępnością, 
zatrudnieniem i integracją społeczną oraz ochroną środowiska i zapobieganiem zagrożeniom).
Sformułowania w art. 4, 5 i 6 obejmują wszystkie obszary tematyczne i dziedziny wchodzące 
w zakres działania EFRR, które wydają się być spójne z jego celami.
Należy docenić przypomnienie i wzmocnienie niektórych podstawowych zasad, na przykład 
koncentracji działań interwencyjnych, komplementarności i partnerstwa.

Niemniej jednak przedstawione poniżej kwestie zasługują na pogłębioną analizę.

• Wymiar miejski

Mimo że środki udostępnione na rzecz działań na terenach miejskich są dużo większe niż 
środki przeznaczone na inicjatywę URBAN (URBAN otrzymała pulę środków 739 milionów 
euro na okres 2000-2006), wydaje się, że należy poświęcić więcej uwagi wymiarowi 
miejskiemu, zważywszy że nowe projekty obejmą wielu obywateli mieszkających w 
miastach. W tym względzie sprawozdawca wyraża wolę zasadniczego wzmocnienia polityki 
w odniesieniu do obszarów miejskich poprzez:

• wprowadzenie obowiązkowej minimalnej kwoty środków, które każde Państwo 
Członkowskie powinno przeznaczyć na wymiar miejski w ramach programów 
operacyjnych; 

• zwiększenie limitu interwencji EFRR w środkach finansowanych z EFS na obszarach 
miejskich , obecnie ograniczonego do 10% w projekcie Komisji (art. 8 ust. 2). 
Pozwoliłoby to miastom na większą elastyczność w definiowaniu odpowiednich 
środków do rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym;

• zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych w przygotowania strategicznych 
krajowych ram odniesienia, tak by zagwarantowana została zasada partnerstwa;

• włączenie dużych miast do wszystkich priorytetów finansowania z EFRR. W obecnym 
projekcie art. 5 ust. 3 dotyczący priorytetów interwencji EFRR wyłącza duże miasta z 
projektów skoncentrowanych na dostępie do usług transportowych i
telekomunikacyjnych świadczonych we wspólnym interesie gospodarczym. Biorąc 
pod uwagę ich kluczowy wkład w rozwój regionalny, sprawozdawca uważa, że 
niezbędne jest włączenie również dużych miast do priorytetów EFRR.
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• Osoby niepełnosprawne

Sprawozdawca zgadza się, że EFRR powinien stanowić zasadnicze narzędzie służące 
zmniejszeniu i złagodzeniu wyłączenia społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich 
dziedzinach życia. Aby zapewnić, że Fundusze Strukturalne nie spowodują utworzenia 
dalszych barier dla osób niepełnosprawnych, przedstawiamy następujące sugestie: 

• wyraźne odniesienie mające na celu związanie wymogów dotyczących
dostępności dla osób niepełnosprawnych z przydziałem środków. W 

szczególności należy rozważyć włączenie kryteriów dostępności dla osób 
niepełnosprawnych do projektów zabudowy miejskiej finansowanych z EFRR.

• zawarcie w art. 2, który określa cel EFRR, konkretnego zobowiązania do 
usuwania barier, jakie osoby niepełnosprawne napotykają w dostępie do 
towarów i usług oraz stref zabudowanych.

• Środowisko naturalne

Projekt rozporządzenia w sprawie EFRR stwarza pewne możliwości finansowania w ramach 
swych trzech celów, takie jak promowanie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody (w 
ramach celu konwergencji) i rozwój infrastruktury związany z programem Natura 2000 (w 
ramach celu regionalnej konkurencyjności). Te wyraźne odniesienia do różnorodności 
biologicznej i programu Natura 2000 należy przyjąć z zadowoleniem. 

W celu podkreślenia aspektów polityki spójności związanych ze środowiskiem naturalnym 
należy zawrzeć wyraźne odniesienie do ochrony i poprawy stanu środowiska we wszystkich 
właściwych artykułach. 

Odniesienie do „trwałego rozwoju gospodarczego” w art. 5. ust 2 budzi wątpliwości, 
sprawozdawca uważa bowiem, że inwestycje w ramach programu Natura 2000 powinny 
przynosić nie tylko bezpośrednie korzyści gospodarcze, ale również szersze korzyści dla 
ogółu, w tym w zakresie zdrowia i edukacji. Aby zasada ta zyskała odzwierciedlenie, bardziej 
odpowiednie byłoby użycie terminu „trwały rozwój” niż „trwały rozwój gospodarczy”. 

• Cel współpracy terytorialnej

Na ten nowy cel przeznaczono pulę środków w wysokości 13.2 miliardów euro. Komisja 
proponuje podzielić tę kwotę w równych częściach między współpracę transgraniczną a 
współpracę transnarodową. Niektóre Państwa Członkowskie chciałyby zwiększyć kwotę 
przeznaczoną na współpracę transgraniczną kosztem współpracy transnarodowej. 
Sprawozdawca popiera propozycję Komisji i uważa, że równy podział środków między 
współpracę transgraniczną a współpracę transnarodową powinien zostać utrzymany. Ponadto 
należy zauważyć, że porównanie środków finansowych na inicjatywę INTERREG (4,875 
miliardów euro) ze środkami przyznawanymi obecnie na współpracę transgraniczną wskazuje 
na znaczne zwiększenie tych ostatnich.

• Debata na temat perspektyw finansowych
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Jeżeli chodzi o debatę na temat perspektyw finansowych, od której zależy przyszłość polityki 
spójności, Państwa sprawozdawca podkreśla znaczenie wyrażenia poparcia dla wskaźnika 
PKB Unii w wysokości 1,24% proponowanego przez Komisję Europejską. W perspektywie 
celów z art. 158 Traktatu, punkt ten ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania silnej 
europejskiej polityki regionalnej dysponującej odpowiednimi środkami finansowymi.


