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Streszczenie: artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, analizie zostały poddane 

podstawowe zależności pomiędzy budżetem Unii Europejskiej jako strukturą jednoroczną,  

a Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które od końca lat 80. stały się istotnym instrumentem 

polityki finansowej UE. W drugiej części postawiono tezę, że instytucja Wieloletnich Ram 

Finansowych ma bezpośredni wpływ na wysokość, a zwłaszcza stabilność środków 

finansowych przeznaczanych na realizację polityki regionalnej. 
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Abstract: The article consists of two parts. In the first case, the basic relations between the 

European Union budget as a one year structure and the Multiannual Financial Framework, 

which since the late 1980s have become an important instrument of EU financial policy, have 

been analyzed. In the second part, it was argued that the Multiannual Financial Framework 

has a direct impact on the amount and in particular the stability of the financial resources 

earmarked for the implementation of regional policy. 
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Budżet Unii Europejskiej a Wieloletnie Ramy Finansowe  

Od chwili ustanowienia w latach 50. każda z trzech Wspólnot Europejskich – Europejska 

Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz 

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) – posiadała swój odrębny budżet.  

W 1967 r. połączono budżety EWG, Euratomu oraz budżet administracyjny EWWiS, tworząc 

budżet ogólny, który finansowano ze składek państw członkowskich. W 1971 r., w celu 

sfinansowania budżetu, wprowadzono system zasobów własnych Wspólnot. Pierwszym 

zasobem własnym były tzw. Traditional Own Resources (TOR), które składały się z ceł  

i opłat rolnych. Kilka lat później dodano kolejny składnik oparty na niewielkiej części 

dochodu państw członkowskich pochodzącego z VAT-u. Największa reforma budżetu została 

przeprowadzona w 1988 r., w ramach tzw. pakietu Delorsa (były Przewodniczący Komisji 

Europejskiej). Wprowadzono wówczas limit zasobów własnych, wieloletnie ramy finansowe 

(perspektywy finansowe) z limitami wydatków w poszczególnych kategoriach i kolejny 

instrument stanowiący źródło dochodu, czyli wpłaty narodowe oparte na udziale państw 

członkowskich w produkcie narodowym brutto UE (zamienionym następnie na dochód 

narodowy brutto UE). 

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) – zwane również perspektywami finansowymi – to 

zwyczajowo dokument uchwalony w formie Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej1, który 

określa w pierwszej kolejności maksymalne pułapy wydatków, jakie mogą przyjąć 

jednoroczne budżety UE. Rozporządzeniu towarzyszy Porozumienie Międzyinstytucjonalne, 

zawierane przez Radę UE, Parlament i Komisję Europejską, które określa zakres współpracy 

w sprawach budżetowych pomiędzy tymi instytucjami w celu sprawnego zarządzania 

finansowego.  

Wieloletnie Ramy Finansowe przekładają priorytety polityczne UE na wielkości 

budżetowe. Są jednocześnie instrumentem dyscypliny i planowania budżetowego, ponieważ 

wielkość wydatków w budżetach rocznych musi uwzględniać pułapy określone właśnie  

w perspektywie finansowej. Tym samym można przyjąć, że dyscyplina wydatków budżetu 

UE jest najważniejszym celem Wieloletnich Ram Finansowych. Ponadto ustalanie wydatków 

w ujęciu wieloletnim zwiększa stabilność budżetu, ponieważ beneficjenci są w stanie 

przewidzieć poziom tych wydatków w kolejnych latach. Kolejną korzyścią jest to, że dzięki 

ramom ustalonym w WRF współpraca między instytucjami zaangażowanymi co roku  

w przyjmowanie budżetu układa się lepiej niż w czasach, gdy WRF nie istniały. 

Wprowadzenie w 1988 r. budżetów wieloletnich miało być remedium na coraz większe 

trudności z ustalaniem budżetów rocznych, a także gwarancją utrzymania dyscypliny 

budżetowej oraz bardziej stabilną podstawą dla realizacji ważnych priorytetów politycznych  

                                                      
1 Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., określające wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014-2020, L 347/884, PL, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013. 
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i projektów wieloletnich. Mimo to negocjacje budżetów rocznych, jak i wieloletnich były  

i nadal są bardzo trudne. Wynika to z napięć wewnątrz instytucjonalnych, zwłaszcza między 

Radą UE a Parlamentem, który ma ambicje pełnego uczestnictwa w procedurze budżetowej, 

oraz trudności ze zbilansowaniem budżetu w kontekście rosnących potrzeb i planów 

integracyjnych i jednocześnie malejącej skłonności państw do zwiększania transferów na 

rzecz UE (Małaszyńska, 2012, p. 109). Pierwsza perspektywa finansowa tzw. pakiet Delorsa I 

obejmowała lata 1989-1993 (jedyna uchwalona na okres pięciu lat), druga (Delors II) –  

lata 1994-1999, trzecia (Agenda 2000) – lata 2000-2006, czwarta – lata 2007-2013 i obecna – 

lata 2014-2020. Przygotowanie każdych z nich było/jest procesem długotrwałym  

i skomplikowanym2. 

Na mocy Traktatu z Lizbony Wieloletnie Ramy Finansowe zmieniły się z porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w akt prawnie wiążący. Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) wieloletnie ramy finansowe mają nie tylko określać „kwoty rocznych 

pułapów środków na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków oraz rocznego pułapu 

środków na płatności”, ale także „zawierać wszelkie inne postanowienia wymagane dla 

prawidłowego prowadzenia rocznej procedury budżetowej” (art. 312 TFUE)3. Rozporzą-

dzeniu dotyczącemu wieloletnich ram finansowych towarzyszy porozumienie między-

instytucjonalne obejmujące takie obszary jak dyscyplina budżetowa, współpraca w kwestiach 

budżetowych i należyte zarządzanie finansami. Obecne piąte wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2014-2020 zostały przyjęte 2 grudnia 2013 r. Obecne WRF były pierwszymi, które 

zostały przyjęte na mocy nowych postanowień Traktatu z Lizbony, w myśl których Rada UE, 

działając zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, musi jednogłośnie przyjąć 

rozporządzenie w sprawie WRF po uzyskaniu zgody Parlamentu. 

W celu zapewnienia dyscypliny budżetowej Unia nie przyjmuje żadnego aktu, który może 

mieć istotny wpływ na budżet, bez zapewnienia możliwości finansowania wydatków 

wynikających z takich aktów w granicach zasobów własnych Unii i z uwzględnieniem 

wieloletnich ram finansowych. Budżet Unii Europejskiej jest więc budżetem zrówno-

ważonym. Wydatki z budżetu ogólnego, mimo że są relatywnie bardzo wysokie  

w wartościach bezwzględnych (np. na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 150,9 mld 

euro), wynoszą tylko ok. 1% dochodu narodowego brutto krajów członkowskich. Większość 

środków przeznacza się na wspieranie konkurencyjności i spójności, co ma umacniać trwały 

                                                      
2 Pierwszy etap to negocjacje finansowe w Radzie UE (średnio 1-2 lata) podczas których ustala się ostateczny 

zarys WRF, zaś drugi to negocjacje z Parlamentem Europejskim. Etap trzeci, którym są negocjacje 

kilkudziesięciu aktów prawnych, stanowiących podstawę prawną do realizacji polityk i uruchomienia 

wynegocjowanych wcześniej środków finansowych (1-1,5 roku), realizowany jest równolegle do dwóch 

pierwszych. Z tego względu negocjacje Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013 trwały od 2004 do 2007 r. 

29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała swój Komunikat w sprawie Wieloletnich Ram 

Finansowych na lata 2014-2020 r. zatytułowany „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, dając tym samym 

początek negocjacjom nowego okresu finansowania UE. Ostatecznie polityczne porozumienie na temat 

Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 udało się wypracować dopiero w końcu czerwca 2013 r. 
3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL. 
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wzrost gospodarczy na obszarze UE, a także na działania w obszarze ochrony i zarządzania 

zasobami naturalnymi, w tym przede wszystkim na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.  

W strukturze dochodów dominują obecnie wpływy z tzw. czwartego źródła (wpłaty 

dokonywane z budżetów narodowych, których wysokość zależy od udziału danego państwa 

członkowskiego w dochodzie narodowym Unii, w wysokości niezbędnej do zrównoważenia 

budżetu) oraz wpływy z tytułu podatku VAT obliczane od tzw. zharmonizowanej podstawy 

opodatkowania. Tak zwane tradycyjne zasoby własne (wpływy z opłat rolnych oraz ceł) 

stanowią obecnie uzupełniające źródło dochodów budżetowych. 

Wydatkowanie środków na zobowiązania w poszczególne latach WRF 2014-2020 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1.  

Poziom środków na zobowiązania w poszczególne latach WRF 2014-2020 – dostosowanie  

w 2017 r. (w mln euro w cenach bieżących) 

Środki na zobowiązania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Łącznie 

2014-

2020 

1. Inteligentny wzrost 

gospodarczy sprzyjający 

włączeniu społecznemu 

52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563 

2. Trwały wzrost 

gospodarczy: zasoby 

naturalne 

49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034 

w tym: wydatki związane 

z rynkiem i płatności 

bezpośrednie 

43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734 

3. Bezpieczeństwo 

i obywatelstwo 
1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725 

4. Globalny wymiar Europy 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262 

5. Administracja 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584 

w tym: wydatki 

administracyjne instytucji 
7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224 

6. Wyrównania 29 0 0 0 0 0 0 29 

Środki na zobowiązania 

ogółem 
121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197 

jako odsetek DNB 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 % 

Źródło: http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm , 19.08.2017. 

Struktura środków na zobowiązania w ramach WRF 2014-2020 pokazuje, że główna ich 

część przypada na inteligentny wzrost gospodarczy (47,2%), przez co najogólniej i w dużym 

uproszczeniu nazywamy polityką spójności (regionalną), a następnie trwały rozwój 

gospodarczy – zasoby naturalne (38,6%), co powszechnie kojarzone jest ze Wspólną Polityką 
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Rolną (WPR). Łącznie obie te pozycje stanowią 85,8% środków przeznaczonych na 

zobowiązania. 

Należy zauważyć, że od chwili wprowadzenia WRF w istotny sposób zmieniła się 

struktura środków przeznaczanych na zobowiązania. Pod koniec lat 80. wydatki na politykę 

spójności były dwukrotnie niższe aniżeli na Wspólna Politykę Rolną (ta korzystała wówczas  

z 60% środków budżetowych). Zmiana tych proporcji następowała bardzo wolno za sprawą 

oporu Francji, która przez dziesięciolecia była głównym beneficjentem WPR. 

Rola Parlamentu Europejskiego w procesie tworzenia Wieloletnich Ram 

Finansowych 

W proces przygotowania bieżących WRF na nieznaną dotychczas skalę włączył się 

Parlament Europejski. W lipcu 2010 r. powołał on specjalną komisję ds. wyzwań 

politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r., której 

zadaniem było przygotowanie sprawozdania na temat kolejnych WRF, i to zanim Komisja 

miała przedstawić swoje wnioski. Na podstawie sprawozdania komisji Parlament przyjął  

w czerwcu 2011 r. rezolucję w sprawie inwestowania w przyszłość – nowe WRF na rzecz 

Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. 

W trakcie procesów politycznych uzgodnień oraz regulacji w ramach stosownych aktów 

prawnych Parlament zadbał zwłaszcza m.in. o: 

1. elastyczność przenoszenia zobowiązań i płatności między działami i latami, aby 

umożliwić wykorzystanie całości kwot przewidzianych na lata 2014-2020; 

2. obowiązkową klauzulę przeglądową, umożliwiającą dokonanie ponownej oceny 

potrzeb budżetowych w okresie obowiązywania WRF oraz – w razie konieczności – 

ich dostosowanie, co umożliwi nowo wybranemu Parlamentowi Europejskiemu 

pełnienie swojej roli, a także zobowiązanie do przeglądu czasu obowiązywania 

przyszłych wieloletnich ram finansowych; jasne porozumienie na temat skutecznego 

sposobu i harmonogramu ustanowienia rzeczywistego systemu środków własnych dla 

UE; 

3. większą elastyczność działań na rzecz walki z bezrobociem wśród osób młodych oraz 

wzmocnienia sektora badań naukowych bez ograniczania środków przeznaczonych na 

inne programy; 

4. większą elastyczność pomocy w razie poważnych katastrof, dzięki Funduszowi 

Solidarności; 

5. wyodrębnienie funduszy na duże projekty, takie jak ITER, GALILEO  

i COPERNICUS, aby chronić inne programy w przypadku przekroczenia kosztów; 
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6. jednolitość i przejrzystość budżetu gwarantujące, że obywatele otrzymają pełne 

informacje na temat wszelkich wydatków i dochodów wynikających z decyzji 

podejmowanych przez obywateli UE lub w ich imieniu, a także gwarantujące 

odpowiednią kontrolę parlamentarną (Milićević, 2017). 

Jednym z warunków uzależniających przyjęcie przez Parlament WRF na lata 2014-2020 

było wprowadzenie śródokresowych przeglądów/śródokresowych rewizji w celu podsumo-

wania dotychczasowych działań, dokonania niezbędnych zmian i wyciagnięcie wniosków 

niezbędnych w procesie przygotowań do WRF na lata 2021-2027. W kwietniu 2017 r. 

Parlament przyjął rezolucję zmieniającą rozporządzenie w sprawie WRF na lata 2014-2020. 

Polityka spójności a polityka regionalna 

Polityka spójności jest często kojarzona z polityką regionalną, stąd oba te terminy 

używane bywają zamiennie. Zgodnie jednak z definicją podaną w Jednolitym Akcie 

Europejskim z 1986 r. spójność gospodarcza i społeczna ma za zadanie „zmniejszać 

dysproporcje między regionami i przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się  

w niekorzystnej sytuacji”. Traktat lizboński, nadaje spójności dodatkowe znaczenie, 

odwołując się do „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”. Oznacza to, że polityka 

spójności ma za zadanie promować także zbilansowany, bardziej zrównoważony rozwój 

terytorialny, a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż polityka regionalna, która jest 

ściśle związana z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i realizuje swoje zadania 

na szczeblu regionalnym.  

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. czytamy,  

że „Współpraca polityki spójności i innych unijnych polityk związanych z rozwojem 

regionalnym – polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki morskiej i rybołówstwa – 

została w okresie budżetowym 2014-2020 zacieśniona”. Artykuł 174 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia zróżnicowań  

w poziomach rozwoju różnych regionów oraz opóźnienia regionów najmniej uprzywilejo-

wanych lub wysp, oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary 

podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych  

i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych”. Unia będzie 

dążyć do osiągania tych celów przez działania, które „podejmuje za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. Aby poprawić koordynację i harmonizację 

wdrażania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, tj. Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  

i Funduszu Spójności, z funduszem rozwoju obszarów wiejskich, tj. Europejskim Funduszem 

Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z funduszem w sektorze 

morskim i rybołówstwa, tj. środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), należy w odniesieniu do 

wszystkich tych funduszy („EFSI”) ustanowić wspólne przepisy”4. Wszystkie pięć funduszy 

tworzy razem Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020, w: Europejski Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020: Teksty 

urzędowe i komentarze, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016 r., s. 8, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_pl.pdf, 16.07.2017. 

Realizacja polityki spójności 

Zgodnie z zatwierdzonymi WRF na lata 2014-2020, regiony i miasta europejskie 

otrzymają w ramach unijnej polityki spójności 351,8 mld euro na inwestycje. Środki te 

zostaną przeznaczone na zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej UE,  

a także na zapobieganie zmianie klimatu i zwiększenie niezależności energetycznej. 

Wspomniana wyżej kwota, w połączeniu z wkładem własnym poszczególnych państw 

członkowskich oraz efektem dźwigni różnych instrumentów finansowych, przekroczy 

prawdopodobnie 500 mld euro.  

Polityka spójności stała się podstawową polityką inwestycyjną Unii Europejskiej i jest 

ściśle powiązana z celami strategii „Europa 2020”. Jest adresowana do wszystkich  

                                                      
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. L 347/320 PL 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013. 
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274 regionów UE – nie tylko do tych najbiedniejszych – i ma na celu stymulowanie wzrostu 

gospodarczego oraz zatrudnienia. Polityka ta stanowi teraz główne narzędzie realizacji celów 

UE i dlatego tak ważne są nowe, wprowadzone w jej ramach zasady, takie jak koncentracja 

tematyczna, orientacja na wyniki, warunki ex-ante oraz stosowanie właściwych instrumentów 

finansowych. 

Tabela 2.  

Cele, fundusze i kategorie regionów w zakresie polityki spójności w Wieloletnich Ramach 

Finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020  

2007-2013 2014-2020 

Cele Fundusze Cele Kategoria regionów Fundusze 

Konwergencja EFRR, EFS Inwestycje w rozwój 

gospodarczy i wzrost 

zatrudnienia 

 Regiony mniej 

rozwinięte  

 Regiony w fazie 

przejściowej 

EFRR, EFS 

Konkurencyjność 

regionalna i 

zatrudnienie 

EFRR, EFS  Regiony bardziej 

rozwinięte 

EFRR, EFS 

Europejska 

współpraca 

terytorialna 

EFRR Europejska 

współpraca 

terytorialna 

 EFRR 

Źródło: Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 2011, 

http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/, 21.05.2017. 

Najważniejsze elementy nowej polityki spójności w ramach Wieloletnich Ram 

Finansowych 2014-2020 to: 

1. Właściwe poziomy inwestycji w regionach UE. Będą one kontynuowane we 

wszystkich regionach, przy czym poziom wsparcia i wkład krajowy (również stawka 

współfinansowania) będą dostosowywane do poziomu rozwoju poszczególnych 

regionów: 

a) regiony słabiej rozwinięte (PKB < 75% średniej w krajach UE-275), 

b) regiony w okresie przejściowym (PKB od 75% do 90% średniej w krajach UE-27), 

c) regiony lepiej rozwinięte (PKB > 90% średniej w krajach UE-27). 

2. Ukierunkowany wzrost gospodarczy. W ramach polityki spójności uzgodniono  

10 priorytetów tematycznych. Inwestycje finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będą się koncentrować na czterech 

kluczowych obszarach, a mianowicie na innowacjach i badaniach, agendzie cyfrowej, 

wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarce nisko-

emisyjnej.  

3. Poczucie odpowiedzialności i wyniki. Zostaną ustalone jasne, przejrzyste i wymierne 

cele, co pozwoli zwiększyć poczucie odpowiedzialności i zapewni osiąganie lepszych 

wyników. Kraje i regiony będą musiały na wstępie zadeklarować, jakie cele 

zamierzają osiągnąć za pomocą dostępnych środków, oraz precyzyjnie określić, jak 

                                                      
5 Bez Chorwacji, która stała się członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. 
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chcą mierzyć postępy w osiąganiu tych celów. Pozwoli to na regularne monitorowanie 

oraz omawianie sposobów wykorzystania środków finansowych. 

4. Warunki wstępne, które należy spełnić w celu uzyskania środków finansowania. Przed 

zwróceniem się o przyznanie środków trzeba będzie spełnić określone warunki 

wstępne, aby zwiększyć efektywność inwestycji. Ma to zapewnić dokonywanie 

inwestycji w środowisku, które pozwoli uzyskać z nich maksymalne korzyści. 

Inwestycje będzie można rozpocząć dopiero po opracowaniu właściwych strategii lub 

po spełnieniu pewnych warunków wstępnych. Przykładem warunków wstępnych są 

m.in. strategie „inteligentnej specjalizacji”, reformy przyjazne firmom, strategie 

transportowe, środki podjęte w celu ulepszenia systemów zamówień publicznych oraz 

zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5. Koordynacja działań. Należy opracować wspólną strategię, aby zapewnić lepszą 

koordynację funduszy i ograniczyć nakładanie się przepisów. Wspólne ramy 

strategiczne stwarzają podstawy do lepszej koordynacji europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (trzech funduszy polityki spójności: EFRR, Funduszu 

Spójności i EFS oraz Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszu 

Rybackiego). 

6. Uproszczenie procedur. Należy ograniczyć biurokrację i ułatwić korzystanie  

z inwestycji unijnych. Można to osiągnąć dzięki wspólnemu zestawowi zasad dla 

wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, uproszczonym 

zasadom rozliczania, precyzyjniejszym wymaganiom w zakresie składania sprawo-

zdań oraz intensywniejszemu korzystaniu z technologii cyfrowych („e-spójność”). 

7. Wzmocnienie wymiaru miejskiego. Wymiar miejski polityki zostanie rozbudowany 

poprzez określenie minimalnej kwoty środków z EFRR, jaką należy przeznaczyć 

(oprócz innych wydatków na obszary miejskie) na realizację w miastach zintegro-

wanych projektów łączących różne działania mające na celu rozwiązywanie 

problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych nękających miasta.  

8. Współpraca transgraniczna. Współpraca międzynarodowa będzie wzmacniana  

i łatwiej będzie uruchamiać większą liczbę projektów transgranicznych. Ważne będzie 

także zapewnienie wspierania przez programy krajowe i regionalne strategii 

makroregionalnych, takich jak strategie dotyczące regionu Dunaju lub Morza 

Bałtyckiego. 

9. Spójność i zgodność. Polityka spójności musi być w pełni zgodna z zasadami 

zarządzania gospodarką UE w szerszym wymiarze. Programy będą musiały być 

zgodne z krajowymi programami reform uzgodnionymi z państwami członkowskimi, 

stanowiącymi element cyklu koordynacji polityki gospodarczej i fiskalnej w ramach 

UE znanego jako europejski semestr.  

10. Instrumenty finansowe. Planuje się zachęcanie do aktywniejszego wykorzystywania 

instrumentów finansowych, aby zapewnić większe wsparcie dla MŚP i ułatwić im 
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dostęp do kredytów. Pożyczki, gwarancje, kapitał inwestycyjny i kapitał wysokiego 

ryzyka będą współfinansowane z funduszy unijnych (zgodnie ze wspólnymi zasadami 

obowiązującymi dla wszystkich funduszy), co spowoduje zwiększenie ich zasięgu  

i stworzenie elementów motywacyjnych (wyższe stawki współfinansowania)6. 

Strategia „Europa 2020” 

Reforma europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programo-

wania 2014-2020 ma na celu zmaksymalizowanie ich wkładu w strategię „Europa 2020”. 

Strategia „Europa 2020” to unijny program na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego  

w bieżącej dekadzie. Połączono w niej nacisk na inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu 

społecznemu wzrost gospodarczy jako sposób na przezwyciężenie słabości strukturalnych  

w gospodarce europejskiej, poprawę jej konkurencyjności i wydajności, a także wzmocnienie 

zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej. Jej cele w ramach poszczególnych 

płaszczyzn sprowadzają się: 

1. Zatrudnienie – 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę, 

2. Badania i rozwój (B&R) – na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczyć  

3% PKB UE, 

3. Zmiany klimatyczne i energia – obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%  

w porównaniu z rokiem 1990; 20% energii powinno pochodzi ze źródeł 

odnawialnych; efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%, 

4. Edukacja – obniżenie odsetka osób wcześniej kończących naukę do poziomu poniżej 

10%; co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata powinno posiadać wyższe 

wyksztalcenie, 

5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – zmniejszenie o co najmniej 20 mln liczby osób 

żyjących w ubóstwie i dotkniętych wykluczeniem społecznym lub mogących się 

znaleźć w takiej sytuacji. 

Powyższe cele pokazują, jaka powinna być ogólna kondycja Unii Europejskiej w 2020 r. 

pod względem najważniejszych parametrów. Powinny być one realizowane na trzech 

płaszczyznach: unijnej, krajowej i regionalnej, dając państwom członkowskim możliwość 

kontrolowania swoich postępów w procesie ich implementacji. Cele te są ze sobą silnie 

powiązane i wzajemnie się uzupełniają albowiem poprawa sytuacji w dziedzinie edukacji 

pozwoli ograniczyć bezrobocie i ubóstwo, większy nacisk na badania i rozwój oraz 

innowacje, w połączeniu z efektywniejszym wykorzystywaniem energii, podniesie 

                                                      
6 Polityka spójności na lata 2014-2020 Wdrażanie polityki spójności nabiera rozpędu, Panorama, 2014, nr 48, 

Unia Europejska 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48 

_pl.pdf, 19.06.2017. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_pl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_pl.pdf
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konkurencyjności UE i przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy, z kolei 

inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu, a jednoczenie 

stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników. 

Podsumowanie 

Zmiany które zostały wprowadzone do WRF 2014-2020 mają istotne znaczenie zarówno  

z punktu widzenia kierunków polityki spójności, jak i procesu realizacji strategii „Europa 

2020”. Obecne wspólne ramy strategiczne odnoszą się do wszystkich pięciu funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (w latach 2007-2013 oddzielnie definiowano strategiczne 

wytyczne dla polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich). Podobnie jest z umowami  

o partnerstwie, które w większości przypadków wymagają zgody Komisji Europejskiej 

(wcześniej wpływ Komisji był znacząco mniejszy). Wprowadzono wspólny podstawowy 

zestaw programów dla wszystkich pięciu funduszy (wcześniej różnice w treści programów 

części funduszy w ramach polityki spójności). Istotnym elementem jest również dopuszczenie 

do tworzenia programów wielofunduszowych oraz wprowadzenia procedur mających na celu 

większą elastyczność i przejrzystość procedur budżetowych (duża w tym rola Parlamentu 

Europejskiego). 

Liczba celów strategicznych została ograniczona do dwóch, przy czym pierwszy 

(Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia) są skierowane do wszystkich 

państw członkowskich tj. mniej rozwiniętych, w fazie przejściowej oraz rozwiniętych,  

co czyni proces przyznawania środków unijnych bardziej przejrzystym. Na podkreślenie 

zasługuje również wyraźne umiejscowienia polityki regionalnej jako ważnego elementu 

polityki spójności. 
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