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1. Rys historyczny

Fundusz Spójności1 powstał w 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht w ramach przygotowań 
do unii gospodarczej i walutowej. W rzeczywistości, aby przystąpić do unii gospodarczej i 
walutowej, Państwa Członkowskie muszą ograniczyć swój deficyt publiczny i kontrolować 
dług publiczny. Z drugiej strony, kraje z najsłabiej rozwiniętą gospodarką muszą podjąć 
ogromny wysiłek inwestycyjny, aby dogonić swoich najlepiej rozwiniętych sąsiadów i 
zwiększyć swoją zdolność wzrostową. Zatem Fundusz Spójności powstał po to, aby pozwolić 
krajom o najsłabiej rozwiniętej gospodarce przybliżyć się do kryteriów konwergencji przy 
jednoczesnym kontynuowaniu inwestycji infrastrukturalnych dzięki wsparciu udzielanemu 
przez Fundusz Spójności. 

Art. 161 akapit 2 Traktatu stanowi, że: „Fundusz Spójności, utworzony przez Radę (...) 
wspiera finansowo projekty w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w 
zakresie infrastruktury transportowej”.
Zatem celem jest ustanowienie funduszu uzupełniającego inne wspólnotowe instrumenty 
rozwoju regionalnego, w dziedzinie środowiska naturalnego i infrastruktury transportowej o 
znaczeniu ogólnowspólnotowym, wspierającego dążenia do spójności gospodarczej i 
społecznej oraz do solidarności między Państwami Członkowskimi.

Parlament Europejski zawsze bronił znaczenia i istnienia Funduszu Spójności oraz jego 
wkładu na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie. 

Do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko te Państwa Członkowskie, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej wspólnotowej i 
które wprowadziły program zmierzający do spełnienie kryteriów konwergencji gospodarczej 
określonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Od momentu rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 r Fundusz Spójności obejmuje dziesięć 
nowych Państw Członkowskich, a także, w końcowym okresie programowania 2000-2006, 
trzy Państwa Członkowskie będące beneficjantami funduszu w UE złożonej z 15 państw 
(Hiszpanię, Portugalię, Grecję). Irlandia nie jest już beneficjantem od dnia 1 stycznia 2004 r. 
Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej (Eurostat) Hiszpania przestanie spełniać z 
dniem 1 stycznia 2007 r. kryteria kwalifikujące do otrzymywania finansowania z Funduszu 
Spójności.

2. Prezentacja projektu rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Spójności

W trzecim raporcie na temat spójności gospodarczej i społecznej2 oraz w projekcie reformy 
polityki spójności w formie rozporządzenia ogólnego3 Komisja Europejska przewiduje, że w 
okresie 2007-2013 priorytety polityki spójności będą koncentrować się na trzech 

  
1 Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1264/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 
1265/99.
2 Komunikat Komisji Europejskiej. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. COM (2004) 107 
wersja ostateczna, z 17.02.2004 r.
3 COM (2004) 492
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podstawowych celach: konwergencji, konkurencyjności i współpracy. 
Rozporządzenie ustanawiające Fundusz Spójności jest rozporządzeniem szczegółowym, które 
uzupełnia postanowienia ogólne dotyczące Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. 
Niniejsze rozporządzenie ma na celu sprecyzowanie misji Funduszu Spójności i 
szczegółowych sposobów jego wdrażania, zwłaszcza, w odniesieniu do zakresu działania 
Funduszu i wsparcia warunkowego.
Komisja proponuje przydzielić Funduszowi Spójności, na okres 2007/2013, 62,99 mld euro, 
to jest 23,86% środków przyznanych dla celu konwergencji1, co stanowi znaczący wzrost 
środków Funduszu Spójności w stosunku do 18 mld euro w okresie 2000-2006.

Kwalifikowalność do finansowania z Funduszu Spójności (art. 5 ust. 3 projektu 
rozporządzenia ogólnego2)
Tak samo jak w okresie 2000-2006 do wsparcia kwalifikują się tylko te Państwa 
Członkowskie, których dochód narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca nie 
przekracza 90% średniej wspólnotowej, i które wprowadziły program mający na celu 
spełnienie kryteriów konwergencji gospodarczej określonych w art. 104 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Kryteria, o których mowa, są następujące: 
- dyscyplina wydatków publicznych: Państwo Członkowskie nie może korzystać z pomocy 
Funduszu Spójności, jeśli wykazuje nadmierny deficyt publiczny (przekraczający 3% jego 
PKB)
- przestrzeganie kryteriów konwergencji gospodarczej ustanowionych w ramach unii 
gospodarczej i walutowej (Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu) 

Zakres stosowania pomocy (art. 2 niniejszego rozporządzenia)
Transportowe sieci transeuropejskie, a w szczególności projekty o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim oraz infrastruktura związana ze środowiskiem naturalnym, pozostają 
priorytetami działania Funduszu Spójności. Nowością wprowadzoną w rozporządzeniu jest 
fakt, że zgodnie z priorytetami z Göteborga Fundusz Spójności zwiększa swój wkład w trwały 
rozwój. Może on odtąd finansować projekty w dziedzinie transportu, poza sieciami 
transeuropejskimi, dotyczące transportu kolejowego, śródlądowych i morskich szlaków 
żeglownych, programów transportu multimodalnego, zrównoważonego transportu miejskiego 
oraz projekty w dziedzinach sprzyjających trwałemu rozwojowi o wymiarze środowiskowym 
w takich kluczowych sektorach jak wydajność energetyczna i energie odnawialne. 

Warunkowe wsparcie z Funduszu Spójności (art. 4 niniejszego rozporządzenia)
W obecnym systemie w przypadku przekroczenia dozwolonego deficytu publicznego 
płatności są zawieszane, a więc projekty w trakcie realizacji są bezpośrednio blokowane.
W nowym rozporządzeniu w przypadku przekroczenia dozwolonego deficytu tylko środki na 
zobowiązania zostaną zawieszone ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego roku, o ile dane 
Państwo Członkowskie, po stwierdzeniu przez Radę nadmiernego deficytu publicznego, nie 
podejmie skutecznych działań. Zawieszenie środków na zobowiązania powoduje anulowanie 
przyszłych projektów, a nie projektów w trakcie realizacji. To zawieszenie ustaje w 
przypadku, gdy Rada, stanowiąc na tych samych zasadach, stwierdza, że dane Państwo 
Członkowskie podjęło środki naprawcze pozwalające na powrót do sytuacji zgodnej z 

  
1 Dla celu 1, konwergencja, rezerwuje się 78,5% środków finansowych przyznanych na wszystkie trzy cele, to 
jest 264 mld euro. Na cel 2, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, przyznaje się 17,2%, to jest 57,9 mld 
euro i na cel 3, europejska współpraca terytorialna, 3,94%, to jest 13,2 mld euro.
2 COM (2004) 492
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Traktatem i z decyzjami Rady.

Uproszczenie (art. 33 i 38 projektu rozporządzenia ogólnego)
W ramach uproszczenia realizacji polityki regionalnej działania Funduszu Spójności są odtąd 
włączone w wieloletnie programowanie funduszy strukturalnych i podlegają takim samym 
zasadom ogólnym jak one1. 
W przyszłości Fundusz Spójności będzie uczestniczył, wraz z EFRR (Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego), w wieloletnich programach inwestycyjnych 
zarządzanych w sposób zdecentralizowany. Będzie on finansował „priorytety” zamiast 
przedkładać Komisji do zatwierdzenia „pojedyncze projekty”. Finansowaniu podlegają „duże 
projekty” na kwotę przekraczającą 25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego i 50 mln 
euro w innych dziedzinach.

Wkład wspólnotowy i prefinansowanie (art. 51 i 81 projektu rozporządzenia ogólnego)
Dla każdego priorytetu programowego wkład Funduszu Spójności jest ograniczony do pułapu 
85% wydatków publicznych współfinansowanych przez Fundusz Spójności. Po decyzji 
Komisji zatwierdzającej wkład funduszy w program operacyjny Komisja przekazuje instytucji 
wskazanej przez Państwo Członkowskie kwotę prefinansowania stanowiącą 10,5% wkładu 
Funduszu Spójności w dany program operacyjny.

3. Uwagi i propozycje

W okresie programowania 2007-2013 wdrażanie Funduszu Spójności ulega znacznej zmianie 
wynikającej z ewolucji zasad wdrażania w okresie od 1993 r. do 2003 r. W 1999 r. znaczna 
reforma Funduszu Spójności spowodowała już modyfikację jego zasad i wprowadzenie 
bardziej strategicznego podejścia, a także lepsze uregulowania, sprawniejsze zarządzanie i 
kontrolę finansową projektów. Tym samym, na przestrzeni ubiegłych lat zasady Funduszu 
Spójności zbliżyły się do zasad Funduszy Strukturalnych. Wskutek tego, w nowym projekcie 
Komisji łączy się zasady Funduszu Spójności z zasadami Funduszy Strukturalnych. 
Uproszczenie to powinno doprowadzić do zwiększenia skuteczności w procesie zarządzania 
różnymi funduszami. 
Niemniej jednak, wobec problemów zaobserwowanych w obecnym okresie programowania i 
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania w przyszłości, zaleca się wyraźne wprowadzenie
do rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności zasad dotyczących dużych projektów, 
które są najważniejszym narzędziem działania Funduszu Spójności, regulowanych przepisami 
art. 38-40 projektu rozporządzenia ogólnego. W ten sam sposób należałoby w niniejszym 
rozporządzeniu określić również finansowanie pomocy technicznej (badań, ocen, ekspertyz, 
statystyk itd.), regulowane przepisami art. 43 projektu rozporządzenia ogólnego.

W okresie 2007-2013 w przypadku infrastruktury związanej z transportem i ze środowiskiem 
naturalnym zarządzanie Funduszem Spójności i EFRR odbywa się, w celu ułatwienia jak 
najlepszego współdziałania, w systemie jednolitego programowania. Jednakże duże projekty, 
których całkowity koszt przekracza 25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego i 50 
mln euro w innych dziedzinach, będą zatwierdzane osobno przez Komisję, ale zarządzanie 
nimi będzie się odbywać w ramach odpowiadających im programów. Pożądane jest, aby w 
ramach krajowych Fundusz Spójności wykazywał swoje własne priorytety, różniące się od 

  
1 Wieloletnie programowanie, partnerstwo, ocena, dodatkowość, zarządzanie, kontrola i ocena wykorzystania 
funduszy, płatności i kontrole finansowe, zasada N+2. 
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priorytetów EFRR. 

Zwiększenie zasobów finansowych Funduszu Spójności z 18 (w okresie 2000-2006) do 62,99 
mld euro jest znaczące ze względu na to, że ponad połowa Państw Członkowskich będzie 
beneficjentami Funduszu Spójności. Rozszerzenie zakresu działań Funduszu Spójności 
wpisuje się w perspektywę trwałego rozwoju z Göteborga i pozwoli sprostać znacznym 
potrzebom finansowania w nowych Państwach Członkowskich w dziedzinie środowiska 
naturalnego i w dziedzinie transportu. W podziale finansowania wspólnotowego między 
kwalifikujące się sektory w zakresie środowiska naturalnego i transportu musi być zachowana 
równowaga. Jednakże, dla zachowania pewnej elastyczności działań Funduszu, ważne jest, 
aby podział ten był dostosowany do potrzeb każdego Państwa Członkowskiego.

 
Art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia dopuszcza możliwość wyłączenia kwalifikowalności 
kosztów zakupu ziemi w wysokości przekraczającej 10% całkowitych kwalifikujących się 
kosztów danej operacji. Jednakże, konieczne byłoby umieszczenie klauzuli elastyczności, 
która pozwoliłaby w niektórych przypadkach na odstępstwo, a wiec na większą elastyczność 
w określaniu kwalifikujących się kosztów. 

Uproszczenie i większa skuteczność w procesach zarządzania, zaproponowane przez 
Komisję, są zmianami mile widzianymi. Projekt Komisji przewiduje, że podejście do 
programowania będzie bardziej strategiczne, oparte na „strategicznych wytycznych
Wspólnoty dla spójności”, podobnie jak priorytety Komisji i nowe strategiczne krajowe ramy 
odniesienia. Te dokumenty odniesienia zastąpią obecne wspólnotowe ramy wsparcia (WRW), 
jednolite dokumenty programowe (JDP) i uzupełnienia programów. 
Mimo to, pożądanym byłoby sporządzenie przez Komisję wykazu orientacyjnych 
priorytetów w fazie programowania dla jakości i oceny rezultatów projektów, a także dla 
skuteczności finansowania wspólnotowego. 

„Premium system”, w postaci „wspólnotowej rezerwy na realizację i jakość”, przewidziany 
jest tylko dla Funduszy Strukturalnych (art. 20, 48, 49 projektu rozporządzenia ogólnego). 
Fundusz Spójności ma inny cel niż Fundusze Strukturalne. Został on stworzony dla 
zastąpienia krajowych wydatków budżetowych, aby udzielić wsparcia projektom 
realizowanym w Państwach Członkowskich będących jego beneficjantami bez uwzględniania 
podziału regionalnego wewnątrz tych państw. Fundusz Spójności ma ogromne znaczenie w 
latach 2007-2013 ze względu na to, że w wyniku rozszerzenia, ponad połowa Państw 
Członkowskich będzie korzystać z jego działań. Ponadto finansowanie wspólnotowe będzie 
trzykrotnie większe niż w poprzednim okresie. Ważne jest więc, aby wkład Funduszu 
Spójności w dążenie do spójności gospodarczej i społecznej był prawidłowo oceniany oraz by 
postępy Państw Członkowskich osiągających najlepsze rezultaty były nagradzane. 
W celu wprowadzenia konkurencji miedzy krajami i ich jednostkami terytorialnymi, wydaje 
się konieczne wprowadzenie mechanizmu „premium system” opartego na trzech głównych 
kryteriach: jakości zaproponowanego i ukończonego projektu, zdolności Państwa 
Członkowskiego do wydatkowania środków budżetowych przyznanych przez Fundusz 
Spójności oraz realizacji projektu. Można także rozważać inne kryteria dla „premium 
system”, jak na przykład ponadnarodowy charakter projektu i wysiłki podejmowane na rzecz 
trwałego rozwoju; stopień współpracy i koordynacji działań między krajami sąsiadującymi w 
zakresie transportu oraz środowiska naturalnego; bodźce dla projektów na rzecz 
odnawialnych źródeł energii lub przyjazna dla środowiska gospodarka odpadami.
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Obecnie polityka spójności zmierza, zgodnie z zasadą pomocniczości, w kierunku 
stopniowego i celowego wzmocnienia roli odgrywanej przez aktorów regionalnych. Jednakże 
w kwestii realizacji, możliwości techniczne i administracyjne na szczeblu lokalnym nie są 
jeszcze dostosowane do tej nowej roli. Specjalne działania towarzyszące i stosowanie systemu 
„best practices” mogłyby być przydatnymi działaniami pozwalającymi administracji 
krajowej i regionalnej lepiej zarządzać otrzymanymi funduszami.

Wprowadzenie stosowania zasady N+21 dla Funduszu Spójności, który odtąd podlega takim 
samym zasadom jak EFRR i EFS, jest zachętą do szybkiego wykorzystywania środków z 
Funduszu Spójności. Doświadczenie z obecnego okresu pokazało, że ta zasada skutecznie 
wprowadziła dyscyplinę w starannym i dokładnym przygotowywaniu projektów oraz w 
zarządzaniu Funduszami Strukturalnymi. Należy jednak uważnie śledzić stosowanie zasady 
N+2 w działaniach Funduszu Spójności, które różnią się charakterem od działań Funduszy 
Strukturalnych. 

W debacie na temat przyszłości Funduszu Spójności, niektórzy są zwolennikami
mechanizmu „phasing out”, takiego jaki wcześniej przewidziano już dla Funduszy 
Strukturalnych. Mimo istotnych trudności natury finansowej i technicznej w stosowaniu 
mechanizmu tego typu, także pomoc przejściowa byłaby celowa w przypadku krajów, które 
ze względu na efekt statystyczny będący następstwem rozszerzenia, nie będą dłużej korzystać 
z Funduszu Spójności.

  
1 Automatyczne anulowanie środków niewykorzystanych w okresie dwóch lat następujących po dokonaniu 
zobowiązania (art. 92-96 projektu rozporządzenia ogólnego) 


