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Polityka spójności 
• Październik 2011 – ukazały się projekty rozporządzeń dla  nowej 

perspektywy finansowej obecnie trwają negocjacje ich treści                     

w Radzie ; 

• Grudzień 2011 r. ukazał się projekt rozporządzenia dla instrumentu 

LIFE (nie wchodzi w politykę spójności – część II budżetu MFF); 

W 2012 roku ukazały się:  

• Elementy dla Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020 dla 

EFRR, EFS, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego.(Dokument roboczy KE z dnia  

14 marca 2012 roku); 

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu 

Regionów dotyczący strategii Unii Europejskiej dla regionu 

Morza Bałtyckiego, z dnia 23 marca 2012 roku.  

 



 

 
Polityka spójności a środowisko 

Dokumenty UE w trakcie przygotowania i konsultacji społecznych: 

- Siódmy program działań na rzecz środowiska (7EAP) – priorytety 

polityki ochrony środowiska w UE do roku 2020 – do 1 czerwca 

2012 r.; 

- Blueprint to Safeguard Europe’s waters (water Blueprint) – 

dokument oceniający dotychczasową  politykę wodną UE, jej 

osiągnięcia a także ma zidentyfikować  działania  służące 

wzmocnieniu polityki wodnej w celu poprawy zarządzania wodami   

w Europie i zabezpieczenia zasobów wodnych dla wszystkich 

użytkowników (konsumentów, rolnictwa, przemysłu i środowiska) do 

7 czerwca 2012 r.; 

- Strategiczny Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu – zakończenie prac na przełomie 2012/2013, 

następnie powstanie strategia UE; 

 



 

 
Wspólne Ramy Strategiczne 

Główne kierunki reformy polityki spójności: 

• funkcjonalna integracja wielu dziedzin polityki publicznej dla 

realizacji wspólnych celów wynikających ze strategii Europa 2020 

(UE2020); 

• odejście od logiki linii demarkacyjnej na rzecz logiki wspólnych 

rozwiązań; 

• wprowadzenie nowych mechanizmów na rzecz koncentracji (m.in. 

tzw. ringfencing); 

• zaostrzenie rygorów dotyczących osiągania wyników; 

• zaostrzenie rygorów dotyczących zdolności instytucjonalnych. 



 

 
Wspólne Ramy Strategiczne 

Zawartość: 

Część I : 

Reguluje kwestie ogólne oraz wskazuje powiązania z innymi 

dokumentami UE w tym strategii Europa 2020 oraz podkreśla rolę 

Krajowego Programu Reform oraz tzw. country specific 

recommendations : Zalecenia Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie 

krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierające opinię 

Rady na temat przedstawionego przez Polskę zaktualizowanego 

programu konwergencji na lata 2011-2014 (2011/C 217/02) 

 

Wskazuje ogólne zasady programowania oraz koordynacji (rozwinięcie 

w stosunku do treści projektów rozporządzeń UE) oraz kwestie 

związane z praktyczną realizacją zasady zrównoważonego rozwoju.  



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Część II 

- Wskazuje dla każdego z celów tematycznych zawartych                           

w rozporządzeniu ogólnym ich powiązania z EU2020, które powinny 

zostać uwzględnione w Umowie Partnerskiej, ściśle powiązanej                  

z KPR; 

- Definiuje działania kluczowe (tzw. key actions) związane                          

z inwestycyjnymi celami priorytetowymi , które będą miały wpływ na 

wzrost i zatrudnienie  oraz zrównoważenie (sustainaibility) podczas 

wdrażania programów; 

- Powiązanie z procesem zarządzania w ramach European Semester; 

- Koordynacja i integracja funduszy w ramach WRS ; 

- Zasady horyzontalne oraz cele polityki dla wdrażania WRS; 

-    Odnosi się do wkładu Umów Partnerskich i programów 

operacyjnych w zakresie wyzwań terytorialnych . 

 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Część II 

- EFRR będzie służyć realizacji wszystkich 11 celów tematycznych 

oraz skoncentruje się na obszarach inwestycyjnych firm, odnosząc 

się do kontekstu, w którym działają (infrastruktura, usługi biznesowe, 

wsparcie dla biznesu, innowacje, ICT oraz badania) oraz 

zapewnieniu usług dla obywateli w pewnych dziedzinach (energia, 

usługi on-line, edukacja, zdrowie, infrastruktura badawcza                        

i społeczna, dostępność, jakość środowiska) ; 

- Fundusz Spójności skoncentruje się na poprawie środowiska, 

zrównoważonym rozwoju oraz sieci TEN-T; 

- Europejski Fundusz Społeczny  będzie programowany                          

w odniesieniu do  4 celów tematycznych: zatrudnienie i mobilność 

zatrudnienia, edukacja,  umiejętności oraz uczenie się przez całe 

życie, promocja włączenia społecznego  oraz zwalczanie ubóstwa, 

budowa zdolności administracyjnych; 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Część II 

- Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – jego sześć priorytetów będzie zajmować się 

działaniami na rzecz inteligentnego, zrównoważonego oraz 

inkluzywnego  wzrostu w sektorze rolnictwa, żywnościowym oraz 

leśnym. Będą również finansowane działania związane z transferem 

wiedzy oraz innowacji, konkurencyjnością rolnictwa, zarządzaniem 

zasobami naturalnymi oraz działania związane z klimatem, 

rozwojem inkluzyjnym obszarów wiejskich; 

- Europejski Fundusz Morski i Rybacki  - w nawiązaniu do reformy 

polityki rybackiej będzie koncentrować się na przyczynianiu się do 

odnawialności zasobów fauny morskiej oraz konkurencyjności 

rybołówstwa oraz akwakultury, które jednocześnie będą  wspierać  

ich zrównoważenie środowiskowe. 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Cel tematyczny :  

Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku 

zarządzania ryzykiem;  EFRR, FS – key actions  

- Rozwój strategii oraz planów działań dla adaptacji do zmian klimatu 

oraz zapobiegania ryzyku – plany na poziomie krajowym, 

regionalnym oraz lokalnym – budowanie zdolności obserwacyjnych 

oraz gromadzenia danych, mechanizmów wymiany informacji; 

- Inwestycje w adaptację do zmian klimatu oraz przeciwdziałanie 

ryzykom, włączając w to: unikanie szkód oraz wzmocnienie 

odporności na nie istniejącej infrastruktury, ochrona zdrowia 

ludzkiego, obniżenie przyszłej presji na zasoby wodne, inwestycje 

w zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz ochronę brzegów , 

obniżenie wrażliwości ekosystemów celem podniesienia ich 

odporności oraz umożliwienia adaptacji opartej na 

ekosystemie. 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Cel tematyczny :  

5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania 

ryzyku zarządzania ryzykiem;– EFRR, FS (key actions ) 

-   Rozwój narzędzi (wykrywanie, systemy wczesnego ostrzegania, 

mapowanie ryzyka oraz jego ocena), zwiększone inwestowanie                  

w systemy zarządzania katastrofami, celem ułatwienia odporności 

na zmiany klimatu oraz przeciwdziałanie ryzyku, a także 

zarządzanie ryzykami naturalnymi. Włączając w to ryzyka 

pogodowe ( sztormy, temperatury ekstremalne, pożary lasów, 

susze, powodzie) oraz ryzyka geofizyczne (lawiny, osuwiska, 

trzęsienia ziemi, wulkany oraz  odpowiedzi społecznej  na ryzyka 

przemysłowe (systemy wczesnego ostrzegania, mapowanie 

ryzyka). 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Cel tematyczny :  

Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystywania  zasobów – EFRR, FS (key actions ) 

 

- finansowanie działań związanych z efektywnym zaopatrzeniem                

w wodę, gospodarką wodno – ściekową oraz ponownym użyciem 

wody, włączając w to inwestycje związane z redukcją wycieków oraz 

wdrożeniem planów zarządzania dorzeczami; 

- finansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami, 

zgodnie z hierarchią postępowania  z odpadami; 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Cel tematyczny :  

Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystywania  zasobów – EFRR, FS (key actions ) 

- inwestycje w zieloną infrastrukturę, włączając to w sieć  Natura 

2000 oraz inne obszary celem promowania ochrony oraz 

przywrócenia różnorodności biologicznej oraz usług 

ekosystemowych, dostosowanie  i adaptację do zmian klimatu, 

ochrony przeciwpowodziowa oraz przeciwpożarowa , ochrona 

brzegów gleby oraz inne ryzyka, zmniejszenie fragmentacji 

obszarów naturalnych, zwiększenie dostępności wody, 

przywrócenie do stanu naturalnego silnie przekształconych 

siedlisk i miejsc; 

•     inwestycje w czysty transport miejski. 



Wspólne Ramy Strategiczne 
• Cel tematyczny :  

Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystywania  zasobów –  tylko EFRR (key actions ) 

- inwestycje w dywersyfikację lokalnych gospodarek  poprzez 

ochronę i wzmocnienie dziedzictwa  kulturowego i krajobrazowego 

(zarówno w aspekcie wiejskim jak i miejskim);  

 

- wsparciem dla zrównoważonego rozwoju miejskiego, włączając w to 

miejskie wody opadowe (urban drainage), podejmowanie działań 

zapobiegających zabudowywaniu/zasklepianiu gleby, rekultywacja 

obszarów zanieczyszczonych i rekultywacja infrastruktury 

kulturowej. 

 



LIFE 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 

i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska            

i klimatu (LIFE) 

 

- Projekt dokumentu opublikowany przez Komisję Europejską                        

12 grudnia 2012 roku; 

 

- Stanowisko Rządu RP przyjęte w dniu 29 grudnia 2011 r. przez 

Komitet do spraw Europejskich. Przyjęte przez Senat w styczniu 

2012 r. oraz Sejm RP w dniu 29 lutego 2012 r; 

 

- Negocjacje rozporządzenia w Radzie rozpoczęły się pod koniec 

stycznia 2012 roku. 



LIFE 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 

i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska            

i klimatu (LIFE) 

• LIFE dla środowiska  

-    Środowisko i zrównoważone korzystanie z zasobów 

-    Różnorodność biologiczna 

- Zarządzanie środowiskiem i informacja 

 

• LIFE dla Klimatu  

- Ograniczanie zmian klimatu 

- Adaptacja do zmian klimatu 

- Klimat – zarządzenie i informacja 



LIFE 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 

i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska            

i klimatu (LIFE) 

Budżet:  

- 2 400 mln euro – część środowiskowa, w tym 50 % na projekty 

przyrodnicze; 800 mln euro – ochrona klimatu; 

- Odejście od alokacji krajowych na rzecz „ równowagi geograficznej 

w zgodności z zasadą solidarności i dzielenia odpowiedzialności”; 

- Wyłączenie z kwalifikowalności wydatków związanych z VAT oraz 

kosztami personelu na stałe zatrudnionego u beneficjenta; 

- większa priorytetyzacja działań poprzez wprowadzenie tzw. Work 

Programmes wskazujących priorytety, czas trwania programu, 

alokacje pomiędzy obszary priorytetowe (odejście od systemu 

„bottom – up” na rzecz elastycznego „top – down”).  
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