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Stan negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności, również w kontekście 
trwających negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 

 

• Negocjacje rozporządzeń dla polityki spójności rozpoczęły się z dniem ich publikacji 
przez Komisję Europejskiej, 6 października 2011 r., podczas polskiej prezydencji. 

• Polska prezydencja miała więc zaszczyt rozpoczęcia negocjacji ram strategicznych i 
legislacyjnych jednej z kluczowych unijnych polityk rozwojowych. Oficjalna 
prezentacja projektów rozporządzeń polityki spójności na lata 2014-2020 odbyła się 11 
października 2011 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych. Pod polskim 
przewodnictwem negocjacje koncentrowały się na czterech tematycznych blokach 
negocjacyjnych, tzn. programowaniu strategicznym, koncentracji tematycznej, 
warunkowości oraz instrumentach rozwoju terytorialnego. 

• Najważniejszy nowy element programowania strategicznego, ukierunkowany na 
bardziej zintegrowane podejście, polega na tym, że – oprócz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i 
Funduszu Spójności (FS) – proponowane Wspólne Ramy Strategiczne będą 
obejmowały również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Podczas dyskusji na temat tego 
bloku tematycznego często powracała kwestia praktycznych mechanizmów, które 
służyłyby powiązaniu polityki spójności ze strategią Europa 2020 i semestrem 
europejskim. Wiele państw podkreśliło, że powinny mieć możliwość dostosowania 
umowy o partnerstwie do krajowej specyfiki i wielopoziomowych struktur zarządzania. 
Możliwość przygotowania programów operacyjnych dotyczących kilku funduszy 
spotkała się z pozytywnym odbiorem. 

• Państwa członkowskie poparły pomysł dotyczący koncentracji tematycznej i 
wprowadzenia zestawu celów tematycznych, jako sposobu na lepsze ukierunkowanie 
działań na rezultaty, a dzięki temu na zwiększenie efektywności i wydajności polityki.  

• Dalsze wzmocnienie terytorialnego wymiaru polityki spójności oraz wprowadzenie 
pewnych specjalistycznych instrumentów rozwoju terytorialnego spotkało się z 
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poparciem ze strony państw członkowskich. Niektóre delegacje wyraziły jednak 
obawy, czy różnorodność instrumentów rozwoju terytorialnego nie doprowadzi do 
rozdrobnienia interwencji w ramach polityki spójności.  

• Stosowanie warunkowości ex ante, gwarantujące, że jeszcze przed rozpoczęciem 
finansowania spełnione zostaną pewne warunki wstępne umożliwiające bardziej 
efektywne interwencje, przyczyni się do lepszej realizacji polityki spójności. Państwa 
członkowskie w pełni się z tym zgodziły, zaznaczając, że należy pamiętać o zasadach 
proporcjonalności i pomocniczości. Większość państw Unii wyraziło swoje poparcie 
dla wprowadzenia mechanizmu oceny postępów (ang. performance framework), ale 
niepokój wzbudziła rezerwa wykonania oraz ewentualne sankcje finansowe za 
nieosiągnięcie wystarczająco dobrych rezultatów. Ostatecznie, oba mechanizmy zostały 
przyjęte przez państwa członkowskie.  

• Z kolei propozycja KE dotycząca warunkowości makroekonomicznej podzieliła 
państwa członkowskie – część popiera wykorzystanie budżetu unijnego do wspierania 
systemu zarządzania gospodarczego i widzi bezpośredni związek między polityką 
spójności a warunkami makroekonomicznymi, podczas gdy inne państwa członkowskie 
uważają, że makrowarunkowości nie da się pogodzić z celami polityki spójności. Jest 
to element, którego ostateczny kształt zostanie przyjęty podczas negocjacji WRF 2014-
2020. 

• Celem prezydencji duńskiej i cypryjskiej było przyjęcie stanowiska państw 
członkowskich we wszystkich blokach negocjacyjnych i rozpoczęcie negocjacji z 
Parlamentem Europejskim, w ramach tzw. trilogów.  

• Podczas czterech spotkań Rady ds. Ogólnych (24 kwietnia, 26 czerwca, 
16 października oraz 20 listopada 2012 roku) udało się przyjąć częściowe stanowisko 
ogólne (partial general approach) w 19 blokach negocjacyjnych - programowanie 
strategiczne, warunkowość ex-ante, zarządzanie i kontrola, monitoring i ewaluacja, 
kwalifikowalność, duże projekty, koncentracja tematyczna, instrumenty finansowe, 
projekty generujące dochód i PPP, ramy i ocena wykonania, instrumenty terytorialne, 
kwestie finansowe poza WRF, EWT, pomoc techniczna i informacja i komunikacja, 
zarządzanie i kontrola, wskaźniki, rekomendacje Rady dla poszczególnych państw 
członkowskich, zarządzanie finansowe i Wspólne Ramy Strategiczne.  

• Aby możliwe było przyjęcie stanowiska ogólnego, musi zostać przyjęte porozumienie 
częściowe jeszcze co do artykułów rozporządzeń dot. przepisów końcowych, definicji, 
aktów wykonawczych i delegowanych. Bloki te omawiane są w styczniu br. Na 
początku lutego przewiduje się ich ostateczne przyjęcie przez państwa członkowskie na 
Radzie ds. Ogólnych. 

• Przyjęcie pełnego stanowiska Rady UE pozwoli na zainicjowanie oficjalnych 
negocjacji z Parlamentem Europejskim, choć już od początku października mają 
miejsce nieformalne spotkania prezydencji cypryjskiej z parlamentarzystami 
europejskimi z komitetów REGI i EMPL. Ich zakończenie nastąpi prawdopodobnie pod 
koniec prezydencji irlandzkiej.  

• Między innymi wezwanie do jak najszybszego zakończenia negocjacji w Radzie, a 
także z Parlamentem Europejskim, oraz przygotowania aktów delegowanych i 
wykonawczych znalazło się we wspólnej deklaracji państw Grupy Wyszehradzkiej i 
Słowenii przyjętej przez ministrów na spotkaniu, które miało miejsce w Katowicach w 
dniu 12 października 2012 roku.  



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO  
Tekst informacyjny na temat negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020  

 - 3 / 3 -

• Szybkie zamknięcie procesu negocjacji pakietu dla polityki spójności po 2013 roku 
pozwoli zakończyć negocjacje Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na tyle 
wcześnie, aby uruchomić programy z dniem 1 stycznia 2014 roku.  

• Nie czekając na całkowite zakończenie negocjacji rozporządzeń, większość państw 
członkowskich rozpoczęła już proces programowania, opracowując wstępne 
założenia wykorzystania środków z polityki spójności: strukturę programów 
operacyjnych, system instytucjonalny, podział kompetencji.  

• Dokumentami, których przygotowanie warunkuje rozpoczęcie wdrażania funduszy 
europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 są przede wszystkim 
Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne. W Polsce Umowa Partnerstwa 
będzie przygotowana na bazie Założeń, które oczekują na przyjęcie przez Radę 
Ministrów (planowane na 15 stycznia br.). Zaakceptowana przez rząd Umowa 
Partnerstwa będzie następnie negocjowana z Komisją Europejską i ostatecznie 
zaakceptowana w drodze aktu wykonawczego przez Komisję Europejską. 
Przyjęcie Założeń Umowy Partnerstwa przez rząd oznaczać będzie również formalne 
rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programów operacyjnych (jest to zadanie 
przyszłych instytucji zarządzających). 

• Ze względu m.in. na trwające negocjacje pakietu rozporządzeń dla funduszy objętych 
Wspólnymi Ramami Strategicznymi (ich ostateczny rezultat będzie miał bezpośrednie 
przełożenie na zapisy Umowy Partnerstwa oraz rozwiązania przyjęte dla programów 
operacyjnych), długotrwały proces związany z uzgodnieniami z kluczowymi 
interesariuszami, tj. resortami, regionami, partnerami społecznymi, a następnie 
negocjacji z Komisją Europejską zakończenie procesu programowania nastąpi 
prawdopodobnie w 2014 roku. 

 

Dotychczasowa współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii  
 

• Dotychczasowa współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) w obszarze 
polityki spójności układa się bardzo dobrze.  

• Podczas polskiego przewodnictwa w V4, które rozpoczęło się w lipcu 2012 r., zostało 
zorganizowanych już 9 spotkań na szczeblu roboczym i politycznym, m.in.:  

1. Spotkanie dyrektorów generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii, 17-18 
września 2012 r. w Warszawie  

2. Spotkanie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii, 11-12 października 
2012 w Katowicach  

3. Konferencja Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego – doświadczenia regionów 
w zakresie realizacji polityki regionalnej w krajach V4, Bułgarii, Rumunii i Słowenii, 
18-19 października 2012 r. w Krakowie  

• Spotkania te stanowią doskonałą platformę wymiany informacji i doświadczeń między 
ekspertami i decydentami szczebla regionalnego i centralnego.  

• Obok tych spotkań, ma miejsce regularna, bieżąca współpraca państw V4+SI w ramach 
procesu negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności 2014-2020. Polega ona na 
konsultowaniu swoich stanowisk do poszczególnych bloków negocjacyjnych i 
proponowaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań na forum grup roboczych Rady.  


