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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji 
dotyczącą kolejnej generacji programów polityki spójności dla okresu programowania na lata 
2007-2013. Wyraża aprobatę dla deklarowanych przez Komisję celów strategicznych, takich 
jak: koncentracja zasobów, uproszczenie i decentralizacja, bardziej strategiczne 
skoncentrowanie uwagi na priorytetach Unii, uproszczony system programowania itd. 

W celu oceny wpływu niniejszego projektu na środowisko sprawozdawca komisji 
opiniodawczej uwzględnił nie tylko projekt rozporządzenia Rady ustanawiający ogólne 
zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Socjalnego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492), lecz także projekty regulacji dotyczące 
konkretnych funduszy (COM(2004)0493, COM(2004)0494 i COM(2004)0495). 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że UE potrzebuje bardziej elastycznego 
podejścia do całego systemu programowania i wdrażania Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności w celu wzmocnienia konkurencyjności Europy i osiągnięcia określonych 
w Lizbonie i Goeteborgu celów. Popiera kolejne działania, które zmniejszą ciężary 
administracyjne oraz zwiększą zarówno skuteczność, jak i wydajność systemu wdrażania. 
Wzmocni to również zdolność absorpcyjną wszystkich krajów i regionów będących 
beneficjentami, a zatem wesprze rozwój gospodarczy w całej Unii. Z tego samego powodu 
konkretne potrzeby rozwojowe nowych Państw Członkowskich powinny zostać w 
wystarczający sposób uwzględnione.

W celu ułatwienia efektywnego wykorzystania Funduszu Spójności, rozszerzenie 
kwalifikalności o nowe obszary wspierające zrównoważony rozwój, takie jak wydajność 
energetyczna, energia odnawialna oraz wychwytywanie CO2 lub ekologiczny transport 
miejski i trwały transport publiczny ma zasadnicze znaczenie i należy je przyjąć z 
zadowoleniem. Ponadto instrumenty finansowe Funduszu Spójności powinny być 
nakierowane na zarządzanie sieciami wodnymi, a w szczególności programy związane z 
programami ochrony przed powodzią.

Kolejnym ważnym punktem dotyczącym Funduszu Spójności jest wprowadzenie zasady N+2 
oraz automatycznego uwolnienia zobowiązań z niej wynikających. W opinii sprawozdawcy 
komisji mogłoby to spowodować poważne braki zarówno w fazie planowania, jak i 
wdrażania, zwłaszcza dla projektów środowiskowych lub infrastrukturalnych (np. likwidacji 
szkód, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej lub utylizacji odpadów) na dużą skalę, 
gdzie przygotowania do projektu oraz jego wdrożenie trwają dłużej, czasem kilkanaście lat.  
W przypadku Funduszu Spójności, który wspiera znaczącą liczbę projektów w branży 
środowiska należy utrzymać obecne zasady, z odniesieniem do zasady n+2. Ponadto 
sprawozdawca komisji wyraża przekonanie, że uwolnionych niewykorzystanych funduszy nie 
należy utracić, ale ponownie wykorzystać na nowe projekty.

W kolejnym okresie programowania Strategiczne Oceny Środowiskowe (SEA) zostaną 
zastosowane do wszystkich planów i programów, zgodnie z wymogiem dyrektywy w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (2001/42/WE). W opinii 
sprawozdawcy komisji, Komisja powinna dostarczyć wytyczne w sprawie przeprowadzania 
Strategicznych Ocen Środowiskowych planów i programów z Funduszy Strukturalnych i 
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Funduszu Spójności zgodnie z wymogiem dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko. Strategiczne Oceny Środowiskowe, stosowane 
systematycznie i prawidłowo, mogą być skutecznym narzędziem w minimalizowaniu ryzyka 
projektów szkodliwych dla środowiska.

Komisja zaproponowała inny próg dla projektów środowiskowych. Nie istnieje żadne 
przekonujące uzasadnienie dla tak dyskryminującego traktowania: duże projekty wymagają 
przygotowania większej (często kosztownej) dokumentacji (np. pełne analizy kosztów) i 
istnieje większe prawdopodobieństwo ich opóźnienia, jako że wymagają zatwierdzenia przez 
Komisję. Te same progi powinny być stosowane dla wszystkich projektów, aby uniknąć 
dyskryminacji projektów środowiskowych, gdzie uzasadnienie i potencjalne korzyści są 
całkiem oczywiste.

Przy zwiększeniu zdolności absorpcyjnej poprzez unikanie niepotrzebnych uwolnień 
zobowiązań, należy podkreślić trzy kwestie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma poziom 
wstępnego finansowania, dlatego że znacznie przyczynia się on do szybkiego rozpoczęcia 
programów operacyjnych, w szczególności na obszarze środowiska. Podstawowe znaczenie 
miałoby więc wpłacanie zaliczek na programy, zwłaszcza w przypadku słabych finansowo 
beneficjentów. Sprawozdawca komisji opowiada się zatem za ujednoliconym pułapem 10% 
dla wszystkich funduszy, zamiast zróżnicowania między Funduszami Strukturalnymi, a 
Funduszem Spójności (7% dla pierwszego i 10,5% dla drugiego). Po drugie, istnieje potrzeba 
bardziej elastycznych zasad programowania odnośnie możliwości ewentualnych relokacji 
środków między projektami i priorytetami. Po trzecie limit 5% w przyjętym przez Komisję 
“jednofunduszowym podejściu” dla współfinansowania między funduszami nie wydaje się 
być satysfakcjonujący. W opinii sprawozdawcy komisji współczynnik ten powinien zostać 
zwiększony do co najmniej 20% w celu umożliwienia władzom Państw Członkowskich
przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego.

W bardziej konkretnej kwestii dotyczącej zasad kwalifikalności wydatków, projekt 
rozporządzenia określa VAT jako niekwalifikowalny do finansowania z  EFRR (i Funduszu 
Spójności) we wszystkich przypadkach, bez względu na to, czy podlega zwrotowi, czy nie. W 
konsekwencji, jeśli nowe zasady kwalifikalności wejdą w życie, obecna stopa wsparcia 
byłaby zmniejszona przez stosowaną stopę VAT, co w rzeczywistości oznacza wzrost 
krajowego poziomu współfinansowania. Biorąc powyższe pod uwagę, sprawozdawca komisji 
uważa, że obecne zasady kwalifikowania VAT powinny zostać utrzymane na następny okres 
programowania. Zatem nie podlegający zwrotowi VAT powinien nadal kwalifikować się do 
udziału EFRR, tak jak to jest w przypadku Europejskiego Funduszu Socjalnego. Ważne jest, 
aby zasady dla wszystkich funduszy były takie same.

W odniesieniu do zasady “zanieczyszczający płaci” projekty środowiskowe wymagają 
nałożenia taryf na użytkowników infrastruktury. Jednocześnie współfinansowanie zostaje 
zmniejszone zgodnie z przewidywanymi przyszłymi przychodami z projektu 
infrastrukturowego. Połączenie to prowadzi do niepożądanego konfliktu między zachętami, 
jako że im lepsze wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” (tj. wyższy procent kosztów 
środowiskowych obciąża użytkowników), tym ma zastosowanie niższe współfinansowanie 
dla danego projektu. Aby sprostać problemowi Komisja zaproponowała na nowy okres 
programowania inną, bardziej korzystną zasadę wyliczania współfinansowania w przypadku 
projektów środowiskowych. Jednakże postanowienia nowego rozporządzenia w odniesieniu 
do tej kwestii są niejasne i niepewne jest, czy zmieniona zasada miałaby być stosowana 
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zgodnie z nowym rozporządzeniem.

W końcu Komisja powinna także zapewnić współfinansowanie z Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności konserwacji, zarządzania i zrównoważonego rozwoju stref mających 
dużą wartość ze względu na bioróżnorodność, zwłaszcza sieci Natura 2000.
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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej w tej sprawie, o uwzględnienie 
następujących kwestii w trakcie dyskutowania propozycji Komisji.

1. Z zadowoleniem przyjmuje powtarzające się odniesienia do wspólnotowych priorytetów 
zrównoważonego rozwoju (ZR), w szczególności wymiaru środowiskowego określonego 
w Gottenburgu, jak również kładzenie nacisku na koordynację rodzajów finansowania z 
polityki spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Wsi (EFRRW) i 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR);

2. Wyraża pogląd, że przedstawiane zgodnie z rozporządzeniem przez Państwa 
Członkowskie raporty powinny oceniać wkład funduszy w cele Europejskiej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju (ESZR) w celu oszacowania postępu uczynionego w 
kierunku celów SZR;

3. Zgadza się z poglądem Komisji, aby działania wspierane z Funduszy, EFRRW i EFR 
stanowiły część zintegrowanego planu działania;

4. Podkreśla potrzebę bardziej elastycznych zasad programowania, zwłaszcza w odniesieniu 
do możliwości ewentualnych relokacji środków między projektami a priorytetami, 
zgodnie z dokonanym wdrożeniem; 

5. Z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie konieczności uwzględnienia przy ocenie 
strategicznych wytycznych, krajowych strategicznych ram i programów operacyjnych, 
wymogów ustawodawstwa dotyczącego Strategicznej Oceny Środowiska (SOŚ) i Oceny 
Wpływu na Środowisko (OWŚ);

6. Uważa, że Państwa Członkowskie powinny wyszczególnić porozumienia krajowych 
strategicznych ram odniesienia i programów operacyjnych dla Strategicznej Oceny 
Środowiska (SOŚ) oraz zapewnić przeprowadzenie na czas Oceny Wpływu na 
Środowisko (OWŚ) głównych projektów infrastrukturalnych;

7. Podkreśla konieczność ustalenia identycznego progu 50 milionów euro dla wszystkich 
większych projektów;

8. Proponuje zwiększenie stopy krzyżowego finansowania między różnymi funduszami w 
ramach przyjętego przez Komisję “podejścia jednofunduszowego” do co najmniej 20%;

9. Wyraża przekonanie, że w przypadku zastosowania zasady “zanieczyszczający płaci” 
zasady obliczania kwalifikowanych do współfinansowania wytwarzających przychód 
projektów powinny wynagrodzać (dostarczać zachęt) promotorom projektów w zakresie, 
w jakim zasada ta jest stosowana.

10. Wyraża pogląd, że w ramach pomocy technicznej Fundusze powinny przyczyniać się 
także do zwiększenia zdolności organizacji pozarządowych (NGO) zaangażowanych w 
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partnerstwa Funduszy Strukturalnych;

11. Uważa, że nie podlegający zwrotowi VAT powinien się kwalifikować do wkładu 
wszystkich funduszy, a nie tylko w przypadku EFS;

12. Podkreśla, że poziom wstępnego finansowania jest zasadniczy, zwłaszcza w obszarze 
środowiska i zaleca wspólny 10%  pułap dla wszystkich funduszy;

13 Podkreśla, że co się tyczy automatycznego uwolnienia zobowiązań, powinno się 
przyznać istnienie pewnych niekorzystnych skutków zasady N+2 i je zmniejszyć, a zatem 
należy utrzymać obecne zasady wobec Funduszu Spójności, a kwoty będące 
przedmiotem zasady N+2 powinny zostać ponownie wykorzystane na politykę spójności;

14. Wzywa Komisję do zapewnienia współfinansowania z Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności konserwacji, zarządzania i zrównoważoengo rozwoju stref o dużej 
wartości ze względu na bioróżnorodność, zwłaszcza sieci Natura 2000;

15. Wyraża pogląd, że Europejski Fundusz Socjalny powinien przyczyniać się do dalszego 
szkolenia kadr wykwalifikowanych w zakresie ochrony środowiska.


