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1. W ramach dyskusji nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi prezydencja przedkłada 

delegacjom zmienioną wersję schematu negocjacyjnego. 

 

2. W następstwie dyskusji na nieformalnym posiedzeniu ministrów i sekretarzy stanu ds. 

europejskich w Nikozji w dniu 30 sierpnia oraz w związku z nowym harmonogramem 

negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych prezydencja postanowiła na tym etapie 

nie przedstawiać kompromisowych propozycji kwot – ani ogółem, ani w rozbiciu na działy. 

Niniejszy schemat negocjacyjny odzwierciedla jednak kilka decyzji politycznych, które 

zdaniem prezydencji odpowiadają ogólnemu klimatowi, jaki wytworzył się podczas dyskusji 

prowadzonych jak dotąd na forum Rady. Decyzje te skutkują zmniejszeniem liczby opcji 

dostępnych w schemacie negocjacyjnym i służą ułatwieniu osiągnięcia postępów 

w poszukiwaniu ostatecznego porozumienia. Przy przygotowywaniu niniejszego dokumentu 

prezydencja kierowała się głównymi elementami zawartymi w dokumencie z dnia 20 sierpnia 

dotyczącym kluczowych zagadnień. 

 



 
13620/12 pas/MKK/gt 2 
 DQPG  PL 

3. Prezydencja nadal uważa, że nie będzie można uniknąć redukcji ogólnego poziomu wydatków 

zaproponowanego przez Komisję, w tym w odniesieniu do wszystkich elementów 

w wieloletnich ramach finansowych i poza nimi.  

 

4. W związku z tym redukcjom podlegać będą musiały wszystkie działy, poddziały i podpułapy 

przy ogólnym uwzględnieniu głównych priorytetów i obaw delegacji.  Przy wyliczaniu 

ewentualnych redukcji trzeba wziąć pod uwagę kilka wzajemnie powiązanych głównych 

aspektów:  

 

− potrzebę tego, by odpowiednie finansowanie pozwalało realizować cele Traktatu 

w zakresie danej polityki;  

− wkład danej polityki w ogólne cele Unii, a zwłaszcza wkład na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia; 

− poziom i bilans wydatków zaproponowane przez Komisję w porównaniu z obecnymi 

wieloletnimi ramami finansowymi;  

− względną wielkość działów; 

− oszczędność kosztową różnych elementów działów/polityk/instrumentów; 

− europejską wartość dodaną polityk. 

 

5. W związku z przyjętą zasadą redukcji przedstawioną w punkcie 4 prezydencja przedstawiła 

w niektórych miejscach indykatywne przedziały, które zostaną uzupełnione na późniejszym 

etapie. To, że liczby zawarte w tych przedziałach zgadzają się z propozycją Komisji, nie ma 

wpływu na przyszłe propozycje prezydencji. Ponadto prezydencja uważa, że niektóre kwestie 

należy jeszcze poddać pod szczegółowe dyskusje, co sprecyzowano w przypisach.   
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6. Przypomina się, że przedmiotowy dokument jest sporządzany i opracowywany pod kierunkiem 

prezydencji. Nie jest on zatem wiążący dla żadnej delegacji. Prezydencja w dalszym ciągu 

kieruje się zasadą, że nic nie zostało ustalone, dopóki wszystko nie zostanie ustalone. Schemat 

negocjacyjny jest opracowywany na podstawie dyskusji na forum Rady, dwustronnych 

spotkań prezydencji z delegacjami państw członkowskich oraz nieformalnego spotkania 

ministrów i sekretarzy stanu ds. europejskich, które odbyło się w dniu 30 sierpnia. Schemat 

jest wciąż dopracowywany i w miarę postępów w procesie negocjacji będzie stopniowo 

aktualizowany zgodnie z dyskusjami na forum Rady. 

 

7. Prezydencja uważnie zapoznała się z uwagami zgłoszonymi do wszystkich kwestii przez 

delegacje podczas dyskusji przygotowawczych. Prezydencja uważa, że dyskusje na 

posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych muszą być konkretne i bardziej na temat, ponieważ 

ważne jest osiągnięcie porozumienia na szczeblu Rady Europejskiej w listopadzie 2012 r., tak 

aby zgodnie z wnioskiem Rady Europejskiej z czerwca móc osiągnąć ogólne porozumienie do 

końca 2012 r. Ministrowie są zatem proszeni o zgłaszanie uwag wyłącznie do nowych 

elementów schematu z pominięciem innych kwestii, w sprawie których stanowiska są 

wiadome. Wystąpienia będą ograniczone do maksymalnie 3 minut. 

_____________ 
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UWAGI OGÓLNE 
 
1. W ostatnich latach Unia Europejska i jej państwa członkowskie podejmowały istotne 

działania w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez kryzys gospodarczo-finansowy. 
Wybiegając w przyszłość, kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą zapewnić 
ukierunkowanie budżetu Unii Europejskiej na wyciągniecie Europy z kryzysu.  Budżet Unii 
Europejskiej musi być katalizatorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, 
w szczególności poprzez lewarowanie produktywnych inwestycji i inwestycji w kapitał 
ludzki. W przyszłych wieloletnich ramach finansowych wydatki należy wykorzystać do 
wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, konkurencyjności i konwergencji zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Jednocześnie w miarę wzmacniania dyscypliny budżetowej 
w Europie ważne jest, by kolejne wieloletnie ramy finansowe odzwierciedlały wysiłki 
konsolidacyjne państw członkowskich mające na celu sprowadzenie deficytu i długu na 
bardziej zrównoważoną ścieżkę. Trzeba uważnie przeanalizować wartość każdego 
wydawanego euro, zapewniając zwiększenie europejskiej wartości dodanej i jakości 
w odniesieniu do wydatków objętych kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, zwłaszcza 
poprzez łączenie zasobów; zadziała to jak katalizator i przyniesie ekonomię skali, pozytywne 
efekty transgraniczne i zewnętrzne, co z kolei przyczyni się do skuteczniejszego lub 
szybszego osiągnięcia uzgodnionych wspólnych celów polityki i spowoduje obniżenie 
wydatków krajowych. Wskaźniki trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zaczną 
znowu wzrastać wyłącznie wtedy, gdy stosowane będzie konsekwentne i szeroko zakrojone 
podejście, łączące inteligentną konsolidację fiskalną zapewniającą inwestycje w przyszły 
wzrost z rozsądną polityką makroekonomiczną oraz z aktywną strategią zatrudnienia 
zapewniającą spójność społeczną. Unijne polityki muszą być spójne z zasadami 
pomocniczości, proporcjonalności i solidarności; muszą też przynosić rzeczywistą wartość 
dodaną. 

 
2. Przyszłe ramy finansowe muszą nie tylko zapewnić odpowiedni poziom wydatków, ale także 

ich jakość. Jakość wydatków pozwoli na lepszy rozwój polityk przy pełnym wykorzystaniu 
możliwości przez nie oferowanych w zakresie europejskiej wartości dodanej, w szczególności 
w okresie dużych ograniczeń budżetów krajowych. Wysiłki na rzecz poprawy jakości 
wydatków ze środków Unii muszą zatem obejmować, między innymi, lepsze zarządzanie 
politykami, w tym pewne warunki, elastyczność, pozytywne zachęty, koncentrację środków 
na działania stymulujące wzrost gospodarczy, nacisk na wyniki, uproszczenie w zakresie 
realizacji celów, odpowiednią pomoc techniczną oraz odpowiednie wykorzystanie 
instrumentów finansowych.  
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3. Nowe wieloletnie ramy finansowe obejmą siedmioletni okres pomiędzy 2014 a 2020 rokiem; 

zostaną sporządzone dla Unii Europejskiej liczącej 28 państw członkowskich, przy roboczym 

założeniu, że Chorwacja przystąpi do Unii w 2013 roku. 

 

4. Wydatki zostaną pogrupowane w sześciu działach mających odzwierciedlać polityczne 

priorytety Unii, z zapewnieniem niezbędnej elastyczności w interesie skutecznego przydziału 

zasobów.  

Struktura wieloletnich ram finansowych na okres 2014–2020 będzie się kształtowała 

w następujący sposób: 

- poddział 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, który obejmie 

instrument „Łącząc Europę”; 

- poddział 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”; 

- dział 2 „Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne”, który obejmie podpułap na 

wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie; 

- dział 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”; 

- dział 4 „Globalny wymiar Europy”; 

- dział 5 „Administracja”, który obejmie podpułap na wydatki administracyjne;  

- dział 6 „Wyrównania”. 

 

5. Maksymalna ogólna kwota na wydatki dla UE–28 w okresie 2014–2020 wynosi X mln EUR 

w środkach na zobowiązania, co stanowi X% DNB UE, oraz X mln EUR w środkach na 

płatności, co odpowiada X% DNB UE.  Podział środków na zobowiązania przedstawiono 

poniżej. Te same liczby przedstawiono również w tabeli zawartej w załączniku I, który określa 

także harmonogram środków na płatności.  Wszystkie liczby wyrażone są w cenach stałych 

z roku 2011.  Coroczne korekty techniczne o współczynnik inflacji będą się odbywały 

automatycznie.  

 

p.m. po zakończeniu negocjacji dane liczbowe zostaną również przedstawione w cenach 

bieżących (tabela 2 w załączniku I) z wykorzystaniem stałego deflatora w wysokości 2%. 
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6. Mając na uwadze potrzeby finansowe niezbędne do rozwoju inwestycji w Europie oraz cel 

w postaci maksymalizowania efektu dźwigni w odniesieniu do działań wspieranych z budżetu 

UE, szerzej wykorzystywane będą instrumenty finansowe jako element wdrażania kolejnych 

wieloletnich ram finansowych. Przeprowadzona zostanie gruntowna ocena fazy pilotażowej 

w ramach programu TEN-T i programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w odniesieniu do 

obligacji projektowych; będzie to jeden z elementów decyzji w sprawie przyszłego 

zastosowania tego konkretnego instrumentu. Instrumenty finansowe muszą odnosić się do 

jednego lub kilku konkretnych celów polityki Unii, działać w sposób niedyskryminacyjny, 

muszą mieć wyraźnie określoną datę obowiązywania, być zgodne z zasadami należytego 

zarządzania finansami i mieć charakter uzupełniający względem tradycyjnych instrumentów, 

takich jak dotacje. Odpowiedzialność finansowa Unii za takie instrumenty finansowe 

w kolejnych wieloletnich ramach finansowych będzie ograniczona do wysokości wkładu 

z unijnego budżetu i nie będzie skutkować zobowiązaniami warunkowymi dla budżetu Unii. 

 

Instrumenty finansowe mogą być wdrażane wyłącznie wtedy, gdy spełniają surowe warunki 

określone w nowym rozporządzeniu finansowym. Finansowanie z unijnego budżetu do celów 

instrumentów finansowych powinno mieć miejsce jedynie w rozsądnym wymiarze i tylko 

wtedy gdy przynosi to wartość dodaną.  

 

7. Zobowiązania pozostające do spłaty (reste à liquider) stanowią nieunikniony efekt uboczny 

programowania wieloletniego i środków zróżnicowanych.  Jednak z różnych powodów do 

zakończenia okresu obowiązywania ram finansowych na lata 2007–2013 kwota zobowiązań 

pozostających do spłaty będzie wysoka. Aby zatem zapewnić rozsądny poziom i profil płatności 

we wszystkich działach, integralną częścią porozumienia w sprawie ram finansowych 2014–

2020 jest kilka inicjatyw: 

 

- poziomy zobowiązań są ustalone na odpowiednim poziomie we wszystkich działach; 

- przepisy dotyczące umorzeń będą rygorystycznie stosowane w odniesieniu do wszystkich 

działów, zwłaszcza przepisy odnoszące się do automatycznego umarzania zgodnie 

z definicją w pkt 76; 

- stawki płatności zaliczkowych są [obniżone w porównaniu z wcześniejszymi wartościami 

/ zniesione] zgodnie z pkt 75 tego porozumienia; 

-  [inne ewentualne elementy do zbadania w ramach obecnego zakresu schematu 

negocjacyjnego]. 
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8. UE jest zobowiązana dopilnować przy spełnieniu pewnych warunków, by środki finansowe 
były lepiej wydawane; czyni to w drodze surowych kontroli i skutecznego pomiaru wyników. 
UE musi również zaspokoić potrzebę uproszczenia swoich programów wydatkowania, aby 
zmniejszyć obciążenie administracyjne i koszty dla beneficjentów tych programów i dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów – zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym. 
W związku z tym całe prawodawstwo sektorowe odnoszące się do kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, a także nowe rozporządzenie finansowe i porozumienie międzyinstytucjonalne 
o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym powinny 
zawierać istotne elementy przyczyniające się do uproszczenia i poprawiające odpowiedzialność 
i skuteczne wydatkowanie unijnych środków finansowych. Dołożone zostaną wszelkie starania 
– zarówno na poziomie prawodawstwa, jak i jego wykonania – aby zapewnić pełne 
uwzględnienie zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

 
9. Optymalne osiągnięcie celów w pewnych obszarach polityki zależy od włączenia priorytetów 

do wielu instrumentów w innych obszarach polityki. Cele działań związanych z klimatem i cele 
środowiskowe znajdą zatem odbicie w odpowiednich instrumentach, by zagwarantować, że 
przyczyniają się one do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia gospodarki 
niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu, co zwiększy konkurencyjność 
Europy oraz stworzy więcej miejsc pracy i bardziej zielone miejsca pracy.  

 
10. Po wypracowaniu porozumienia przez Radę Europejską teksty ustawodawcze muszą teraz 

zostać przyjęte zgodnie z procedurami zapisanymi w Traktacie i z poszanowaniem roli 
poszczególnych instytucji. W szczególności:  

 

• rozporządzenie ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na okres 2014–2020 powinno 
zostać przyjęte przez Radę za zgodą Parlamentu Europejskiego; 

 

• trzeba również zapewnić szybkie przyjęcie decyzji w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej, jak również środków wykonawczych do tej decyzji;  

 

• na podstawie poziomów zobowiązań w tym porozumieniu i z uwzględnieniem 
orientacyjnych danych liczbowych proponowanych przez Komisję w odniesieniu do 
celów w ramach wszystkich działów, Rada i Parlament Europejski są proszone 
o wypracowanie terminowego porozumienia co do treści i stosownych środków 
finansowych dla każdego z proponowanych instrumentów, programów i funduszy 
finansowanych na podstawie wieloletnich ram finansowych. 
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Ponadto Parlament Europejski, Rada i Komisja są proszone o szybkie przyjęcie porozumienia 

międzyinstytucjonalnego o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu 

finansowym w celu uzupełnienia wieloletnich ram finansowych. 
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CZĘŚĆ I: WYDATKI 
 

PODDZIAŁ 1a – KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA  

 

11. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu to obszar, w którym 

działania UE przynoszą znaczącą wartość dodaną. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

programy w ramach tego działu przyczynią się do realizacji strategii „Europa 2020”, 

w szczególności w zakresie propagowania badań naukowych, innowacji i rozwoju 

technologicznego; konkretnych działań na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP; 

inwestycji w ludzkie umiejętności za pomocą programu „Erasmus dla wszystkich”; i rozwoju 

agendy społecznej. Przy przydzielaniu środków finansowych w ramach tego działu szczególnie 

priorytetowo traktuje się osiągnięcie znaczącego i progresywnego zwiększenia unijnych działań 

w zakresie badań naukowych, edukacji i innowacji, w tym poprzez uproszczenie procedur. 

 

12. Poziom zobowiązań dla tego poddziału, który stanowi X% rocznego wzrostu realnego 

w porównaniu z 2013 r., nie przekroczy1: 

 

PODDZIAŁ 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia  

(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

                                                 
1 Jak wskazano w punkcie 4 pisma przewodniego, niniejszy poddział, tak jak wszystkie inne, 

będzie musiał podlegać redukcjom.  
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13. Niezmiernie potrzebne jest wzmocnienie i zwiększenie doskonałości unijnej bazy naukowej. 
Podstawą działań w zakresie badań naukowych i rozwoju będzie zatem doskonałość, przy 
jednoczesnym zapewnieniu szerokiego dostępu uczestnikom we wszystkich państwach 
członkowskich; to, w połączeniu z gruntownym uproszczeniem programu, zagwarantuje 
skuteczną i efektywną, przyszłą europejską politykę w zakresie badań naukowych zapewniającą 
również lepsze możliwości udziału w programach dla MŚP. Wszystkie polityki będą miały za 
zadanie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, a przedmiotem szczególnej uwagi 
będzie koordynacja działań finansowanych za pomocą programu „Horyzont 2020” 
z działaniami wspieranymi przez inne programy Unii, w tym w ramach polityki spójności. 
W tym kontekście konieczne będą istotne efekty synergii pomiędzy programem „Horyzont 
2020” a funduszami strukturalnymi, aby stworzyć „schody do doskonałości”, a tym samym 
zwiększyć regionalny potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zdolności 
regionów uzyskujących gorsze wyniki lub słabiej rozwiniętych do tworzenia klastrów 
doskonałości. 

 
INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” 
 

14. Powiązane ze sobą sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe to ważny element 
urzeczywistnienia jednolitego rynku w Europie. Inwestycje w kluczową infrastrukturę o dużej 
wartości dodanej dla UE mogą ponadto zwiększyć konkurencyjność Europy w średnim i długim 
terminie w trudnych warunkach gospodarczych, które charakteryzują się spowolnionym 
wzrostem i ograniczeniami budżetów państwowych. Takie inwestycje infrastrukturalne mają 
wreszcie kluczowe znaczenie także dla realizacji przez UE celów w zakresie zrównoważonego 
wzrostu, określonych w strategii „Europa 2020”, oraz unijnych celów „20–20–20” w dziedzinie 
polityki energetycznej i polityki w zakresie klimatu. Jednocześnie środki w tym obszarze będą 
stosowane z poszanowaniem najważniejszych zadań podmiotów rynkowych dotyczących 
planowania i inwestycji w infrastrukturę energetyczną i cyfrową.  

 
15. Pula środków finansowych na realizację instrumentu „Łącząc Europę” w okresie 2014–2020 

wyniesie [X do Y] EUR. Kwota ta zostanie rozdzielona pomiędzy sektory w następujący 
sposób: 

a) transport: [X do Y] EUR, [z czego [31,5%], czyli [X do Y EUR] zostanie przesuniętych 
z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym instrumentu 
„Łącząc Europę” w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania 
z Funduszu Spójności]; 

b) energia: [X do Y] EUR;  
c) telekomunikacja: [X do Y] EUR. 
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[Przesunięcie z Funduszu Spójności na infrastrukturę transportową w ramach instrumentu 

„Łącząc Europę” będzie współfinansowało określone wcześniej projekty wymienione 

w załączniku do rozporządzenia dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę”, według alokacji 

krajowych w ramach Funduszu Spójności i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawodawstwa 

sektorowego.] 

 

LUB 

 

[Nie będzie przesunięcia z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”.] 

 
16. Trzy duże projekty infrastrukturalne: Galileo, ITER i GMES będą finansowane w ramach 

poddziału 1a. Aby zapewnić należyte zarządzanie finansowe i dyscyplinę finansową, 

w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych dla każdego z tych projektów 

zostanie  ustalony następujący maksymalny poziom zobowiązań:  

 

a) Galileo: [X do Y] EUR;   

b) ITER: [X do Y] EUR;   

c) GMES: [X do Y] EUR.   

 

17. Aby wspierać bezpieczeństwo jądrowe w Europie, [nadal będzie udzielane wsparcie] LUB 

[zostanie udzielone ostateczne wsparcie] na rzecz likwidacji następujących elektrowni 

jądrowych: 

- [x] mln EUR dla elektrowni Ignalina na Litwie na okres [2014–x]; 

- [x] mln EUR dla elektrowni Bohunice na Słowacji na okres [2014–x]; 

- [x] mln EUR dla elektrowni Kozłoduj w Bułgarii na okres [2014–x]. 
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PODDZIAŁ 1b – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA  
 
POLITYKA SPÓJNOŚCI 
 
18.  Jednym z ważnych celów Unii Europejskiej jest wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Polityka 
społeczna jest w tym względzie najważniejszym narzędziem służącym zmniejszaniu 
dysproporcji między regionami w Europie, w związku z czym musi się koncentrować na 
regionach i państwach członkowskich słabiej rozwiniętych. Polityka spójności jest jednym 
z ważniejszych narzędzi wspierania inwestycji, wzrostu i tworzenia miejsc pracy na poziomie 
UE oraz wspierania reform strukturalnych na szczeblu krajowym. Z polityki tej pochodzi 
znacząca część inwestycji publicznych w UE, to ona przyczynia się do pogłębienia rynku 
wewnętrznego, a tym samym odgrywa ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i konkurencyjności. Ponadto polityka spójności ma swój udział w realizacji 
strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu w całej Unii Europejskiej. Za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
i Funduszu Spójności będzie realizować następujące cele: „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” w państwach członkowskich i regionach – cel wspierany 
z wszystkich funduszy; oraz „Europejska współpraca terytorialna” – cel wspierany z EFRR. 
Fundusz Spójności będzie wspierał projekty w dziedzinie środowiska i transeuropejskiej sieci 
transportowej.  

 
19.   Jeżeli chodzi o strukturę działu i z uwzględnieniem specyfiki polityki spójności, wydatki na 

spójność zostaną umieszczone w poddziale w dziale 1; poddział ten będzie zatytułowany 
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”. 

 
Ogólny poziom alokacji 
 
20. Poziom zobowiązań na poddział 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” nie 

przekroczy: 
 

PODDZIAŁ 1b: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna  
(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
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21. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wyniosą ogółem 

[X do Y] EUR i zostaną przydzielone w następujący sposób: 

(a) ogółem xx EUR dla regionów słabiej rozwiniętych;  

(b) [ogółem xx EUR dla regionów w okresie przejściowym;] 

(c) ogółem xx EUR dla regionów lepiej rozwiniętych;  

(d) ogółem xx EUR dla państw członkowskich wspieranych z Funduszu Spójności; 

(e) ogółem xx EUR jako dodatkowe środki finansowe dla regionów najbardziej 

oddalonych, określonych w art. 349 Traktatu, oraz dla północnych słabo zaludnionych 

regionów spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu 

o przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji. 

 

22. Zasoby na cel „Europejska współpraca terytorialna” wyniosą ogółem [X do Y] EUR i zostaną 

przydzielone w następujący sposób: 

a) ogółem xx EUR na współpracę transgraniczną; 

b) ogółem xx EUR na współpracę transnarodową; 

c) ogółem xx EUR na współpracę międzyregionalną. 

 

23.  [xx do 0,35%] zasobów ogólnych zostanie przydzielonych na pomoc techniczną z inicjatywy 

Komisji. 

 

24.  [0,2%] zasobów EFRR na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 

zostanie przydzielonych na działania innowacyjne z inicjatywy Komisji w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.  
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Definicje i kwalifikowalność 

 

25. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zostaną przydzielone 

na [trzy] rodzaje regionów, zdefiniowane w oparciu o to, jak ich PKB na mieszkańca, mierzony 

parytetami siły nabywczej i obliczony na podstawie danych liczbowych dla Unii za okres 

[2007–2009], odnosi się do średniego PKB dla UE–27 za ten sam okres odniesienia, 

w następujący sposób: 

 

a) regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniego 

PKB UE–27;  

b) [regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca kształtuje się pomiędzy 

[75 % a 90%] średniej PKB UE-27] LUB [nie będzie regionów w okresie 

przejściowym]; 

c) regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż [75% LUB 90%] 

średniego PKB dla UE–27.  

 

26.  Fundusz Spójności będzie wspierał te państwa członkowskie, których dochód narodowy brutto 

(DNB) na mieszkańca, mierzony parytetami siły nabywczej i obliczany na podstawie danych 

liczbowych dla Unii za okres 2008–2010, wynosi mniej niż 90% średniego DNB na mieszkańca 

UE–27 w tym samym okresie odniesienia.  

 

27.  W przypadku współpracy transgranicznej wsparciem obejmowane będą regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych granic lądowych 

i wszystkie regiony Unii na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż granic morskich, oddalone od 

siebie o nie więcej niż 150 kilometrów, bez uszczerbku dla ewentualnych korekt niezbędnych 

do zapewnienia spójności i ciągłości obszarów objętych programami współpracy 

ustanowionych dla okresu programowania 2007–2013. 
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28. W odniesieniu do współpracy transnarodowej Komisja przyjmie wykaz obszarów 

transnarodowych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy, 

obejmujących regiony na poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 

współpracy na większych spójnych obszarach w oparciu o wcześniejsze programy. 

 

29. W przypadku współpracy międzyregionalnej wsparcie z EFRR obejmie całe terytorium Unii. 

 

Metoda alokacji  

 

Metoda alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych 

 

30. Szczegółowy poziom alokacji na każde państwo członkowskie będzie oparty na obiektywnej 

metodzie i zostanie obliczony w następujący sposób: 

 

 Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne 

kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczoną z zastosowaniem poniższych działań: 

 

(i) określenie kwoty bezwzględnej (w EUR) otrzymanej przez pomnożenie liczby ludności 

danego regionu przez różnicę między PKB na mieszkańca dla tego regionu, mierzonym 

parytetami siły nabywczej, a średnim PKB na mieszkańca dla UE–27; 

 

(ii) przypisanie wartości procentowej powyższej kwocie bezwzględnej w celu określenia 

puli środków finansowych dla tego regionu; ta wartość procentowa jest zróżnicowana, 

aby odzwierciedlić względną zamożność – mierzoną parytetami siły nabywczej – 

państwa członkowskiego, w którym położony jest dany region, w stosunku do średniej 

UE–27, tzn.: 

– dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest 

niższy niż [82]% średniej UE: [X do Y] %  

– dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca 

mieści się pomiędzy [82]% a [99]% średniej UE: [X do Y] %  

– dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest 

wyższy niż [99]% średniej UE: [X do Y] %;  
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(iii) do kwoty otrzymanej w ppkt (ii) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 

wynikającą z przydziału premii w wysokości [800 do X EUR] na każdego bezrobotnego 

rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę 

osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich 

regionów słabiej rozwiniętych w UE; 

 

(iv) [do kwoty otrzymanej w ppkt (iii) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 

wynikającą z przydziału premii w wysokości [X do 4] EUR na osobę rocznie, 

w odniesieniu do ludności miast powyżej 250 000 mieszkańców.]  LUB [Nie będzie 

premii miejskich.] 

 

31. Wyniki zastosowania powyższej metody podlegają górnemu limitowi. 

 

[Metoda alokacji dla regionów w okresie przejściowym  

 

32. Szczegółowy poziom alokacji na każde państwo członkowskie będzie oparty na obiektywnej 

metodzie i zostanie obliczony w następujący sposób: 

 

 Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne 

kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczoną z zastosowaniem poniższych działań:  

 

(i) określenie teoretycznych minimalnych i maksymalnych poziomów intensywności 

pomocy na każdy kwalifikujący się region w okresie przejściowym. Minimalny poziom 

wsparcia określa się za pomocą średniej intensywności pomocy na mieszkańca na każde 

państwo członkowskie [przed zastosowaniem [dwóch trzecich] regionalnej siatki 

bezpieczeństwa i premii związanej z ludnością miast] przyznanej regionom lepiej 

rozwiniętym danego państwa członkowskiego. Maksymalny poziom wsparcia odnosi 

się do teoretycznego regionu o PKB na mieszkańca równym 75% średniej UE–27 i jest 

obliczany z wykorzystaniem metody określonej w pkt 30 ppkt (i) i (ii) powyżej. 

Z kwoty uzyskanej dzięki zastosowaniu tej metody uwzględnia się [X% do 75%];  

 

(ii) obliczenie początkowych alokacji regionalnych, z uwzględnieniem regionalnego PKB 

na mieszkańca za pomocą liniowej interpolacji względnej zamożności regionu 

w porównaniu z UE–27; 
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(iii) do kwoty otrzymanej w ppkt (ii) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 

wynikającą z przydziału premii w wysokości [X do 400 EUR] na każdego bezrobotnego 

rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę 

osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu średniej stopy bezrobocia wszystkich 

regionów słabiej rozwiniętych w UE; 

 

(iv) [do kwoty otrzymanej w ppkt (iii) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 

wynikającą z przydziału premii w wysokości [X do 4] EUR na osobę rocznie, 

w odniesieniu do ludności miast powyżej 250 000 mieszkańców.]  LUB [Nie będzie 

premii miejskich.] 

 

33. Wyniki zastosowania powyższej metody podlegają górnemu limitowi. 

 

Metoda alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych 

 

34. Ogólną wstępną teoretyczną pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie 

średniej intensywności pomocy na mieszkańca i w stosunku rocznym w kwocie [X do 22,6] 

EUR przez liczbę kwalifikującej się ludności. 

 

35. Udział każdego zainteresowanego państwa członkowskiego równy jest sumie udziałów jego 

kwalifikowalnych regionów, które określa się na podstawie następujących kryteriów, 

z zastosowaniem wskazanej wagi:  

 

- całkowita liczba ludności w regionie (waga [25%]);  

- liczba bezrobotnych w regionach poziomu NUTS 2 o stopie bezrobocia przekraczającej 

średnią wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga [20%]);  

- zatrudnienie, które należy dodać, aby osiągnąć cel strategii „Europa 2020” dla 

regionalnej stopy bezrobocia (w odniesieniu do osób w wieku 20–64 lata) równy 75% 

(waga [20%]);  

- liczba osób w wieku 30–34 lata, które osiągnęły poziom wykształcenia wyższego 

i które należy dodać, aby osiągnąć cel strategii „Europa 2020” równy 40% (waga 

[12,5%]);  

- liczba osób przedwcześnie kończących naukę (w wieku 18–24 lata), które należy 

odliczyć, aby osiągnąć cel strategii „Europa 2020” równy 10% (waga [12,5%]);  
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- różnica pomiędzy zaobserwowanym PKB regionu (mierzonym parytetem siły 

nabywczej) a teoretycznym regionalnym PKB, gdyby dany region miał taki sam PKB 

na mieszkańca jak najzamożniejszy region na poziomie NUTS 2 (waga [7,5%]);  

- liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości zaludnienia poniżej [12,5 

mieszk./km²] (waga [2,5%]).  

 

 [Do otrzymanej kwoty dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału 

premii w wysokości [X do 4] EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do ludności miast 

powyżej 250 000 mieszkańców.]  LUB [Nie będzie premii miejskich.] 

 

Metoda alokacji dla Funduszu Spójności 

 

36. Ogólną teoretyczną pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie średniej 

intensywności pomocy na mieszkańca w kwocie [X do 50] EUR przez liczbę kwalifikującej się 

ludności. Przydział a priori takiej teoretycznej puli środków finansowych na każde 

kwalifikowalne państwo członkowskie odpowiada wielkości procentowej opartej na liczbie jego 

ludności, powierzchni i poziomie zamożności kraju, a obliczanej w następujący sposób: 

 

(i) obliczenie średniej arytmetycznej udziału liczby ludności i powierzchni tego państwa 

członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i ogólnej powierzchni wszystkich 

kwalifikowalnych państw członkowskich. Jeżeli jednak udział danego państwa 

członkowskiego w całkowitej liczbie ludności przewyższa jego udział w całkowitej 

powierzchni pięciokrotnie lub bardziej, odzwierciedlając niezwykle dużą gęstość 

zaludnienia, w tym działaniu będzie wykorzystywać się tylko udział całkowitej liczby 

ludności;  

 

(ii) skorygowanie uzyskanych w ten sposób wskaźników procentowych o współczynnik 

stanowiący jedną trzecią wartości procentowej, o jaką DNB na mieszkańca (mierzony 

parytetem siły nabywczej) tego państwa członkowskiego w okresie 2008–2010 jest 

większy lub mniejszy od średniego DNB na mieszkańca wszystkich kwalifikowalnych 

państw członkowskich (średnia wyrażona jest jako 100%). 
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37. Aby odzwierciedlić istotne potrzeby w zakresie infrastruktury związanej z transportem 

i środowiskiem w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 

maja 2004 r. lub po tej dacie, ich udział w Funduszu Spójności zostanie ustalony na poziomie 

jednej trzeciej ogólnej końcowej alokacji środków finansowych po zastosowaniu górnego limitu 

(fundusze strukturalne plus Fundusz Spójności) otrzymanej średnio w całym okresie.  

 

38. [Państwa członkowskie, które w pełni kwalifikują się do finansowania z Funduszu Spójności 

w okresie 2007–2013, lecz których nominalny DNB na mieszkańca przekracza 90% średniego 

DNB na mieszkańca UE–27, otrzymają wsparcie z Funduszu Spójności przejściowo i na 

szczególnych zasadach. Takie przejściowe wsparcie wyniesie [X do 50] EUR na mieszkańca 

w 2014 roku i będzie stopniowo wycofywane do roku 2020.] 

 

39. Wyniki zastosowania powyższej metody podlegają górnemu limitowi. 

 

Metoda alokacji dla „Europejskiej współpracy terytorialnej”  

 

40. Przydział zasobów na państwo członkowskie, obejmujący współpracę transgraniczną 

i transnarodową, określa się jako ważoną sumę udziału liczby ludności regionów 

przygranicznych i udziału całkowitej liczby ludności każdego państwa członkowskiego. Wagę 

określają odnośne udziały dotyczące aspektu transgranicznego i transnarodowego. Udziały 

elementów współpracy transgranicznej i transnarodowej wynoszą [77,9]% i [22,1]%.  

 

Metoda alokacji dla regionów najbardziej oddalonych, regionów słabo zaludnionych i wysp  

 

41. Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione na poziomie NUTS 2 

skorzystają z dodatkowej specjalnej alokacji, w której intensywność pomocy wyniesie [20 do 

X] EUR na mieszkańca rocznie. Stosowne środki zostaną rozdzielone na regiony i państwa 

członkowskie w sposób proporcjonalny do całkowitej liczby ludności tych regionów. Należy 

również wziąć pod uwagę szczególną sytuację regionów wyspiarskich. 

 



 
13620/12 pas/MKK/gt 20 
 DQPG  PL 

Określenie górnego limitu 

 

42. Aby przyczynić się do uzyskania odpowiedniej koncentracji środków przeznaczonych na 

spójność w najsłabiej rozwiniętych regionach i państwach członkowskich oraz zmniejszania 

dysproporcji w poziomach średniej intensywności pomocy na mieszkańca, maksymalny poziom 

transferu do każdego poszczególnego państwa członkowskiego zostanie ustalony na [X–2,5]% 

PKB. Górny limit będzie miał zastosowanie w stosunku rocznym i – w stosownych 

przypadkach – będzie skutkował proporcjonalnym zmniejszaniem wszystkich transferów 

(z wyjątkiem regionów lepiej rozwiniętych i celu „Europejska współpraca terytorialna”) do 

danego państwa członkowskiego, tak by uzyskać maksymalny poziom transferu. [W przypadku 

państw członkowskich, które przystąpiły do Unii przed rokiem 2013 i których średni wzrost 

realnego PKB w latach 2008–2010 był niższy niż -1,5%, maksymalny poziom transferu zostanie 

zwiększony o [X%], co oznacza górny limit w wysokości [2,X%]]. 

 

Siatki bezpieczeństwa 

 

43.  Dla wszystkich regionów, których PKB na mieszkańca w okresie 2007–2013 był niższy niż 

[75%] średniej UE–25, lecz których PKB na mieszkańca jest wyższy niż [75%] średniej UE–27, 

minimalny poziom wsparcia w okresie 2014–2020 będzie odpowiadał degresywnej wartości 

procentowej ich poprzedniej indykatywnej średniej alokacji rocznej w ramach alokacji na cel 

„Konwergencja”, obliczonej przez Komisję w kontekście wieloletnich ram finansowych na 

okres 2007–2013. Te wartości procentowe wyniosą: [xx%] w 2014 roku, [xx%] w 2015 roku, 

[xx%] w 2016 roku, [xx%] w 2017 roku, [xx%] w 2018 roku, [xx%] w 2019 roku i [xx%] 

w 2020 roku. W okresie 2014–2020 całkowite wsparcie będzie stanowiło co najmniej [55% – 

2/3] wsparcia w okresie 2007–2013. 
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44. Minimalna całkowita alokacja (z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych) dla danego 

państwa członkowskiego wynosi [55 do X]% jego indywidualnej całkowitej alokacji na okres 

2007–2013. Korekty konieczne, by spełnić ten wymóg, stosuje się proporcjonalnie do alokacji 

z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, z wyjątkiem alokacji w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna”. 

 

Stawki współfinansowania 

 

45. Stawka współfinansowania na poziomie każdej osi priorytetowej programów operacyjnych 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” nie będzie wyższa 

niż: 

 

a) [75–85]% dla Funduszu Spójności; 

b) [75–85]% dla słabiej rozwiniętych regionów państw członkowskich, których średni 

PKB na mieszkańca w okresie 2007–2009 wynosił poniżej [85%] średniej UE–27 

w tym samym okresie, oraz dla regionów najbardziej oddalonych; 

c) [75–80]% dla regionów słabiej rozwiniętych państw członkowskich innych niż te, 

o których mowa w lit. b), kwalifikujących się do systemu przejściowego Funduszu 

Spójności w dniu 1 stycznia 2014 r.; 

d) [75]% dla słabiej rozwiniętych regionów państw członkowskich, innych niż te, 

o których mowa w lit. b) i c), oraz dla wszystkich regionów, których PKB na 

mieszkańca w okresie 2007–2013 wynosił poniżej 75% średniej UE–25 w okresie 

odniesienia, lecz których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 75% średniego PKB 

w UE–27; 

e) [60]% dla regionów w okresie przejściowym innych niż regiony, o których mowa w lit. 

d); 

f) [50]% dla regionów lepiej rozwiniętych innych niż regiony, o których mowa w lit. d). 

 

 Stawka współfinansowania na poziomie każdej osi priorytetowej programów operacyjnych 

w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” nie będzie wyższa niż [75]%. [Dla tych 

programów, w których uczestniczy co najmniej jeden region słabiej rozwinięty, stawkę 

współfinansowania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” można podnieść do 

[85]%.] 
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 Stawka współfinansowania dodatkowej alokacji dla regionów najbardziej oddalonych, 

określonych w art. 349 Traktatu, oraz dla regionów na poziomie NUTS 2 spełniających 

kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu Austrii, Finlandii 

i Szwecji, nie będzie wyższa niż [50]%. 

 

46. Zwiększenie płatności dla państwa członkowskiego mającego tymczasowe trudności 

budżetowe. 

 

a) [Wyższa stawka współfinansowania (o [10] punktów procentowych) może być 

stosowana, gdy państwo członkowskie otrzymuje pomoc finansową zgodnie z art. 136 

i 143 TFUE, zmniejszając tym samym wkład wymagany z budżetów krajowych 

w okresie konsolidacji fiskalnej, przy utrzymaniu takiego samego ogólnego poziomu 

finansowania UE.]  

LUB  

 

b) [Aby w pełni przestrzegać zasady współfinansowania, poziomów ustalonych 

w powyższym punkcie nie można zwiększać, gdy państwo członkowskie otrzymuje 

pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE.] 

 

 

ŻYWNOŚĆ DLA UBOGICH 

 

47. [Wsparcie żywnościowe dla ubogich wyniesie [X do Y] EUR w okresie 2014–2020 i zostanie 

umieszczone w poddziale 1b.] 
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DZIAŁ 2 – TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY: ZASOBY NATURALNE 

 

48. Celami wspólnej polityki rolnej (WPR) są: zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie 

postępu technicznego oraz przez zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji rolnej 

i optymalnego wykorzystania czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; zapewnienie w ten 

sposób godziwego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie 

indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; stabilizacja rynków; zapewnienie 

dostępności dostaw i zagwarantowanie, że produkty rolne będą trafiać do konsumentów po 

rozsądnych cenach. Należy brać pod uwagę strukturę społeczną rolnictwa oraz różnice 

strukturalne i przyrodnicze między poszczególnymi regionami rolniczymi.  

 

49. W tym kontekście reformy muszą zapewniać: 1) opłacalną produkcję żywności; 2) 

zrównoważony charakter gospodarki zasobami naturalnymi i działań w dziedzinie klimatu; oraz 

3) zrównoważony rozwój terytorialny. Ponadto WPR powinna zostać w pełni włączona w cele 

strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w cel polegający na trwałym wzroście, przy jednoczesnym 

pełnym poszanowaniu celów przedmiotowej polityki określonych w Traktacie. 

 

50. Środki na zobowiązania w tym dziale, który obejmuje rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, 

rybołówstwo i instrument finansowy na rzecz środowiska i klimatu, nie przekroczą 

następującego poziomu: 

 

TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY: ZASOBY NATURALNE 

 (mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 

X X X X X X X 
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51. Wspólna polityka rolna na lata 2014–2020 nadal będzie się opierała na dwóch filarach:  

 

- filar I zapewni wsparcie bezpośrednie rolnikom i finansowanie środków rynkowych. 

Wsparcie bezpośrednie i środki rynkowe będą finansowane w całości i wyłącznie 

z budżetu UE, tak by zapewnić stosowanie wspólnej polityki na całym jednolitym rynku 

oraz w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (ZSZiK); 

 

- filar II WPR zapewni konkretne środowiskowe dobra publiczne, zwiększy 

konkurencyjność sektora rolnictwa i leśnictwa, będzie wspierał zróżnicowanie 

działalności gospodarczej i jakość życia na obszarach wiejskich, w tym regionach 

o określonych problemach. Środki w ramach filaru II będą współfinansowane przez 

państwa członkowskie zgodnie z zapisami pkt 61, co pomoże zadbać o realizację celów 

leżących u podstaw i wzmocni efekt dźwigni w polityce rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Filar I 

 

Poziom i model redystrybucji wsparcia bezpośredniego – szczegóły dotyczące ujednolicenia we 

wszystkich państwach członkowskich 

 

52. Aby dostosować ogólny poziom wydatków w dziale 2, średnia unijna wysokość płatności 

bezpośrednich na hektar zostanie obniżona o [X% do Y%] na rok w latach budżetowych 2015–

20201. Wsparcie bezpośrednie zostanie równomierniej rozdzielone między państwa 

członkowskie, z jednoczesnym uwzględnieniem ciągle jeszcze istniejących różnic [jeśli chodzi 

o poziomy wynagrodzeń, siłę nabywczą, produkcję w sektorze rolnym i koszty nakładów], 

poprzez stopniowe zmniejszenie powiązania z historycznymi danymi referencyjnymi 

i z uwzględnieniem ogólnego kontekstu wspólnej polityki rolnej i budżetu Unii. 

 

                                                 
1 Prezydencja widzi potrzebę dalszego rozważenia powiązania z metodą, która zostanie użyta 

do ujednolicenia płatności bezpośrednich, tak aby uwzględnić szczególne okoliczności, takie 
jak obszary użytków rolnych o wysokiej wartości dodanej. 
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We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą 

mniej niż [90]% średniej UE, różnica między obecną wysokością płatności bezpośrednich 

a [90]% średniej UE zostanie zmniejszona [o jedną trzecią] w następnym okresie. [To 

ujednolicenie zostanie sfinansowane przez wszystkie państwa członkowskie [, w których 

płatności bezpośrednie są wyższe od średniej UE, proporcjonalnie do ich oddalenia od tej 

średniej] LUB [w sposób liniowy]. Ten proces zostanie przeprowadzony stopniowo w ciągu [4] 

lat, od roku budżetowego [2015] do roku budżetowego [2018]]. 

 

 

Określenie górnego limitu wsparcia dla dużych gospodarstw 

 

53. [Górny limit płatności bezpośrednich dla dużych beneficjentów zostanie wprowadzony przy 

należytym uwzględnieniu zatrudnienia. Dochód uzyskany dzięki zmniejszeniu i górnemu 

limitowi płatności dla dużych beneficjentów powinien pozostać w państwach członkowskich, 

w których został wytworzony. Warunki skorzystania ze zmniejszenia i górnego limity płatności 

zostaną omówione w odpowiednim prawodawstwie sektorowym.] 

LUB 

[Nie będzie górnego limitu płatności bezpośrednich dla dużych beneficjentów.] 

 

Metoda na rzecz dyscypliny finansowej 

 

54. W celu zapewnienia, aby kwoty przeznaczone na finansowanie WPR były zgodne z rocznymi 

pułapami ustanowionymi w wieloletnich ramach finansowych, należy utrzymać – jednak bez 

marginesu bezpieczeństwa wynoszącego 300 000 000 EUR – mechanizm dyscypliny 

finansowej przewidziany obecnie w art. 11 rozporządzenia 73/2009, zgodnie z którym poziom 

wsparcia bezpośredniego jest dostosowywany, gdy prognozy wskazują, że w danym roku 

budżetowym podpułap działu 2 został przekroczony. 
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Ekologizacja [płatności bezpośrednich] 

 

55. Ogólne efekty środowiskowe WPR zostaną zwiększone poprzez ekologizację płatności 

bezpośrednich dzięki określonym praktykom rolniczym – do zdefiniowania w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich 

dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej – które będą 

korzystne dla klimatu i środowiska oraz nie będą wprowadzać zbędnych obciążeń 

administracyjnych [i które wszyscy rolnicy będą musieli stosować]. [Zostaną ustanowione 

zasady zapewniające państwom członkowskim elastyczność w odniesieniu do wyboru środków 

służących ekologizacji.] W celu finansowania tych praktyk państwa członkowskie wykorzystają 

[X do 30]% rocznego pułapu krajowego.  

 

Elastyczność między filarami 

 

56. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o udostępnieniu, jako wsparcie dodatkowe dla 

środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW, do [10 

do X]% rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014–2019 określonych 

w załączniku II do rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich. W związku z tym 

odnośna kwota nie będzie już dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich. 

 

57. Państwa członkowskie [, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż [90%] 

średniej UE po redukcji budżetu ogólnego, stopniowym wprowadzaniu i redystrybucji,] mogą 

postanowić o udostępnieniu – jako płatności bezpośrednie na mocy rozporządzenia w sprawie 

płatności bezpośrednich – maksymalnie [5 do X]% kwoty przydzielonej na wsparcie dla 

środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW 

w okresie 2015–2020. W związku z tym odnośna kwota nie będzie już dostępna na środki 

wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. 
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Filar II 

 

Zasady rozdziału wsparcia na rozwój obszarów wiejskich 

 

58. Wsparcie na rozwój obszarów wiejskich zostanie rozdzielone między państwa członkowskie na 

podstawie obiektywnych kryteriów i wyników historycznych, przy uwzględnieniu celów 

dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz ogólnego kontekstu wspólnej polityki rolnej 

i budżetu Unii. 

 

59. Całkowita kwota wsparcia na rozwój obszarów wiejskich wyniesie [X do Y] EUR. Podział na 

poszczególne lata zostanie ustalony przez Parlament Europejski i Radę.  [Kwoty dla 

poszczególnych państw członkowskich zostaną dostosowane w celu wzięcia pod uwagę 

przepisów określonych w pkt [53,] 56 i 57.] 

 

60. Rozdział ogólnej kwoty na rozwój obszarów wiejskich między państwa członkowskie opiera się 

na obiektywnych kryteriach i wynikach historycznych1 i będzie wyglądał następująco: (do 

wstawienia tabela z rozdziałem wsparcia na rozwój obszarów wiejskich między państwa 

członkowskie2). 

 

 

                                                 
1 Prezydencja widzi potrzebę dalszego przedyskutowania kwestii „wyników historycznych”. 
2 Prezydencja zwraca się do Komisji o przekazanie informacji na temat rozdziału między 

państwa członkowskie wsparcia na rozwój obszarów wiejskich. 
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Stawki współfinansowania wsparcia na rozwój obszarów wiejskich 

 

61. W programach rozwoju obszarów wiejskich ustalona zostanie pojedyncza stawka wkładu 

EFRROW mająca zastosowanie do wszystkich środków. W stosownych przypadkach ustalona 

zostanie odrębna stawka wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych [, regionów 

w okresie przejściowym] oraz regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza 

Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93. Maksymalna stawka wkładu 

EFRROW będzie wynosić: 

 

- [75–85]% kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych, 

regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego 

w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93; 

 

- [[75]% kwalifikowalnych wydatków publicznych dla wszystkich regionów, których 

PKB na mieszkańca w okresie 2007–2013 wynosił poniżej 75% średniej UE–25 

w okresie odniesienia, lecz których PKB na mieszkańca wynosi powyżej 75% średniego 

PKB w UE-27]; 

 

- [60]% kwalifikowalnych wydatków publicznych dla regionów w okresie przejściowym 

innych niż te, o których mowa w poprzednim tiret]; 

 

- [50–55]% kwalifikowalnych wydatków publicznych w pozostałych regionach; 

 

- [[75]% dla działań przyczyniających się do realizacji celów w zakresie środowiska oraz 

łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.]; 

 

- 100% dla kwot przeniesionych z filaru I do filaru II, o których mowa w pkt 57, jako 

wsparcie dodatkowe w ramach rozwoju obszarów wiejskich. 
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 Minimalna stawka wkładu EFRROW będzie wynosić [20%]. Pozostałe maksymalne stawki 

wkładu na środki szczególne zostaną ustalone w rozporządzeniu w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). 

 

* * 

* 

 

62. Ze środków w ramach działu 2 wspierana będzie także wspólna polityka rybołówstwa 

i zintegrowana polityka morska, w szczególności za pomocą Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, oraz środki przewidziane na wymiar międzynarodowy wspólnej 

polityki rybołówstwa, a także działania w dziedzinie klimatu i środowiska za pomocą programu 

działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). 

 

Nowa rezerwa na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym  

 

63. Nowa rezerwa na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, która ma udzielać wsparcia 

w przypadku poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 

produktów rolnych, zostanie ujęta w dziale 2 z maksymalną roczną kwotą w wysokości [X do 

Y] EUR. 
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PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO EFRR, EFS, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EFRROW 

I EFMR 

 

Wspólne ramy strategiczne 

 

64. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności zostaną połączone z Europejskim Funduszem 

Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskim Funduszem 

Morskim i Rybackim (EFMR) jako wspólne ramy strategiczne, aby zmaksymalizować ich 

skuteczność i zoptymalizować efekty synergii. Będzie to oznaczało sporządzenie wykazu celów 

tematycznych zgodnie ze strategią „Europa 2020”.   

 

Warunkowość makroekonomiczna1 

 

65. Ustanowienie ściślejszych powiązań między polityką spójności a zarządzaniem gospodarczym 

Unii zagwarantuje, że efektywność wydatków z funduszy objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych opiera się na rozsądnej polityce gospodarczej, a także, że fundusze te mogą być 

w razie potrzeby przekierowywane w celu rozwiązywania problemów gospodarczych, z którymi 

boryka się dane państwo. Z tej przyczyny w rozporządzeniu w sprawie wspólnych ram 

strategicznych zostanie ustanowiona stopniowa warunkowość makroekonomiczna. 

 

66. Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu oraz 

zaproponowanie zmian do odnośnej umowy partnerskiej i stosownych programów, 

w przypadkach, w których jest to konieczne do wsparcia realizacji zaleceń Rady lub do 

maksymalnego zwiększenia wpływu funduszy objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych na wzrost gospodarczy w państwach członkowskich otrzymujących pomoc 

finansową z UE. Komisja może zwrócić się z taką prośbą, aby wesprzeć realizację: 

                                                 
1 Prezydencja widzi potrzebę dalszego rozważenia i przedyskutowania warunków realizacji 

warunkowości makroekonomicznej.   
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a) zaleceń na podstawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej; 

b) zaleceń dotyczących zatrudnienia; 

c) szczególnych środków skierowanych do państw członkowskich strefy euro zgodnie 

z art. 136 ust. 1; 

d) zaleceń wydanych w ramach procedury nadmiernego deficytu; 

e) zaleceń wydanych w ramach procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi; 

f) unijnego wsparcia na mocy instrumentu średnioterminowego wsparcia bilansu 

płatniczego; 

g) unijnego wsparcia na mocy europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej; 

h) pomocy finansowej na mocy europejskiego mechanizmu stabilności. 

 

67. W przypadku gdy państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań w odpowiedzi na 

wniosek Komisji dotyczący dokonania przeglądu oraz zaproponowania zmian do umowy 

partnerskiej z tym państwem i stosownych programów, [Komisja] [może] zawiesić całość lub 

część płatności. 

 

68. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że państwo członkowskie nie podjęło wystarczających 

działań na mocy: 

 

a) szczególnych środków skierowanych do państw członkowskich strefy euro zgodnie 

z art. 136 ust. 1; 

b) procedury nadmiernego deficytu; 

c) procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

d) programu na mocy instrumentu średnioterminowego wsparcia bilansu płatniczego; 

e) programu na mocy europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej; 

f) pomocy finansowej na mocy europejskiego mechanizmu stabilności. 

 

69. [Komisja] zawiesza całość lub część [płatności i] zobowiązań. 

 

70. Wszelkie decyzje o zawieszeniu będą proporcjonalne i skuteczne, z uwzględnieniem 

gospodarczych i społecznych okoliczności panujących w danym państwie członkowskim; będą 

również przestrzegać zasady równego traktowania państw członkowskich, w szczególności 

w odniesieniu do wpływu zawieszenia na gospodarkę danego państwa członkowskiego. 
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71. [Kwota zawieszonych [płatności i] zobowiązań nie przekracza [x]% PKB.] 

 

72. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących umorzeń, [Komisja] zniesie zawieszenia, a środki 

finansowe będą ponownie udostępniane danemu państwu członkowskiemu niezwłocznie po 

podjęciu przez nie niezbędnych działań. 

 

73. Punkt 67 odnoszący się do pkt 66 lit. a), b), d) i e) oraz pkt 68 lit. b) i c) nie mają zastosowania 

do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z protokołem (nr 15) załączonym do TUE i TFUE; por. 

sprawozdanie grupy zadaniowej pt. „Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE” z dnia 21  

października 2010 r. 

 

Rezerwa na wykonanie 

 

74.  Wszystkie państwa członkowskie decydują o ustanowieniu krajowej rezerwy na wykonanie dla 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, obejmującej [X]% całkowitej 

alokacji tego państwa, co ułatwi skupienie się na wynikach i osiągnięciu celów strategii „Europa 

2020”. Warunki związane z rezerwą na wykonanie zostaną zdefiniowane w odpowiednim 

rozporządzeniu sektorowym. 

 

Stawki płatności zaliczkowych 

 

75. [Płatności zaliczkowe w momencie rozpoczęcia programów gwarantują, że państwa 

członkowskie mają środki do zapewnienia beneficjentom wsparcia w realizacji programu od 

samego początku. W związku z tym dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności powinny mieć 

zastosowanie następujące poziomy płatności zaliczkowych: 

Kwota wstępnych płatności zaliczkowych będzie wypłacana w ratach w następujący sposób: 

a) w 2014 roku: [X do 2]% kwoty wsparcia z funduszy na cały okres programowania dla 

programu operacyjnego; 

b) w 2015 roku: [X do 1]% kwoty wsparcia z funduszy na cały okres programowania dla 

programu operacyjnego; 

c) w 2016 roku: [X do 1]% kwoty wsparcia z funduszy na cały okres programowania dla 

programu operacyjnego. 
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Jeżeli program operacyjny zostanie przyjęty w 2015 roku lub później, wcześniejsze raty będą 

wypłacane w roku, w którym przyjęto program. 

 

Dla EFFROW i EFMR wstępne płatności zaliczkowe będą również wynosić w całości [X do 

4]%, przy czym pierwsza rata wyniesie [X do 2]%, a raty będą maksymalnie trzy.] 

LUB 

[Nie będzie płatności zaliczkowych za okres 2014–2016.] 

 

Inne przepisy regulacyjne 

 

76. Wszystkie programy podlegają procedurze umorzenia zobowiązań określonej na podstawie 

tego, że kwoty związane z zobowiązaniem, które nie zostaną objęte płatnością zaliczkową lub 

wnioskiem o płatność w okresie N+2, zostaną umorzone. [Jeśli chodzi o programy wspierane 

przez EFRR, EFS i Fundusz Spójności, umorzenie nie będzie miało zastosowania do 

zobowiązań z budżetu na 2014 rok. Do celów umorzenia do zobowiązań z każdego z budżetów 

na lata 2015–2020 zostanie dodana jedna szósta zobowiązań na 2014 rok.]   

 

Ocena 

 

77. Co roku na wiosennym posiedzeniu Rada Europejska będzie omawiać realizację i wyniki 

polityki spójności na podstawie sprawozdań już przekazanych przez państwa członkowskie 

i corocznego sprawozdania z postępów opracowywanego przez Komisję oraz będzie zalecać 

podejmowanie odpowiednich kroków. 

 

VAT 

78.  

a) [VAT nie kwalifikuje się do wkładu z funduszy objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych [ani z kwoty X do Y mld EUR przesuniętych z Funduszu Spójności do 

instrumentu „Łącząc Europę”].] 
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LUB 

b) [VAT nie kwalifikuje się do wkładu z funduszy objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych [ani z kwoty X do Y mld EUR przesuniętych z Funduszu Spójności do 

instrumentu „Łącząc Europę”]. Niemniej jednak w odniesieniu do państw członkowskich, 

których PKB jest niższy niż [90]% średniej UE, w przypadku funduszy objętych zakresem 

wspólnych ram strategicznych, kwoty VAT kwalifikują się, gdy nie podlegają one odzyskaniu 

na mocy krajowego ustawodawstwa w zakresie VAT i gdy są płatne przez beneficjenta 

innego niż osoba niebędąca podatnikiem zgodnie z definicją w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy 

dyrektywy 2006/112/WE, pod warunkiem że takie kwoty VAT nie są ponoszone w związku 

z zapewnianiem infrastruktury.] 

 

LUB 

 

c) [W odniesieniu do państw członkowskich, których PKB jest niższy niż [90]% średniej UE, 

VAT niepodlegający odzyskaniu jest wydatkiem kwalifikowalnym do celów obliczenia 

wkładu z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych [i z kwoty X do Y mld 

EUR przesuniętych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”].] 
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DZIAŁ 3 – BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO 

 

79. Działania w ramach tego działu stanowią różnorodny wachlarz programów ukierunkowanych na 

bezpieczeństwo i obywateli, gdzie współpraca na szczeblu Unii przynosi wartość dodaną. 

Chodzi tu w szczególności o działania związane z azylem i migracją oraz o inicjatywy 

w obszarach granic zewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także o środki 

w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotem szczególnej uwagi będą społeczności 

wyspiarskie, które borykają się z nieproporcjonalnymi wyzwaniami w zakresie migracji. 

Działania w ramach tego działu służą również wspieraniu wysiłków na rzecz propagowania 

udziału obywateli w Unii Europejskiej, w tym za pośrednictwem kultury, różnorodności 

językowej i sektora kreatywnego. Ponadto obejmują środki służące poprawie zdrowia 

publicznego i ochrony konsumentów. Uproszczenie programów zapewni w przyszłości 

skuteczniejszą i efektywniejszą realizację działań w tym obszarze. 

 

80. Poziom zobowiązań dla tego działu nie przekroczy1: 

 

DZIAŁ 3 – BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO 

(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

                                                 
1 Jak wskazano w punkcie 4 pisma przewodniego, niniejszy dział, tak jak wszystkie inne, 

będzie musiał podlegać redukcjom. 
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DZIAŁ 4 – GLOBALNY WYMIAR EUROPY 
 
81. Polityki zewnętrzne stanowią jedno z głównych pól działania UE, a ich znaczenie wzrosło na 

mocy nowych ram instytucjonalnych, które zapewnia Traktat z Lizbony. Wieloletnie ramy 
finansowe muszą wzmacniać determinację UE, by rozwijać swoją rolę jako aktywnego 
podmiotu na arenie międzynarodowej, który ma regionalne i globalne interesy oraz obowiązki. 
Instrumenty finansowania, którymi UE dysponuje, wzmocnią jej współpracę z partnerami, będą 
wspierać cele w postaci propagowania wartości UE za granicą, upowszechniania unijnych 
polityk na rzecz rozwiązywania najważniejszych globalnych wyzwań, zwiększania wpływu 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju, inwestowania w długoterminowy dobrobyt i stabilność 
krajów sąsiadujących z UE, wspierania procesu rozszerzenia UE, wzmacniania europejskiej 
solidarności w przypadkach katastrof naturalnych lub katastrof spowodowanych przez 
człowieka, poprawienia zapobiegania kryzysom i ich rozwiązywania, a także zwalczania 
zmiany klimatu. W stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem obiektywnych kryteriów 
wsparcie dla partnerów będzie dostosowywane do ich sytuacji dotyczącej rozwoju oraz ich 
zaangażowania w kwestie praw człowieka, demokracji, praworządności i dobrych rządów, 
a także ich postępów w tych dziedzinach. Fundamentem tych działań będzie większa 
elastyczność w ramach działu 4 i skuteczna realizacja. 

 
82. Poziom zobowiązań dla tego działu nie przekroczy1: 
 

DZIAŁ 4 – GLOBALNY WYMIAR EUROPY 
(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 
 
83.  Jednym z kluczowych priorytetów państw członkowskich jest poszanowanie formalnego 

zobowiązania UE do wspólnego przeznaczenia 0,7% DNB na oficjalną pomoc rozwojową do 
roku 2015, co stanowi decydujący krok w kierunku realizacji milenijnych celów rozwoju. 
W ramach tego zobowiązania Unia Europejska powinna w związku z tym dążyć do zadbania 
o to, by w latach 2014–2020 co najmniej 90% jej ogólnej pomocy zewnętrznej stanowiło 
oficjalną pomoc rozwojową w myśl aktualnej definicji ustanowionej przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej przy OECD.   

                                                 
1 Jak wskazano w punkcie 4 pisma przewodniego, niniejszy dział, tak jak wszystkie inne, 

będzie musiał podlegać redukcjom. 
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84. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną, która ma na celu zapewnienie zdolności szybkiego 

reagowania na szczególne i niemożliwe do przewidzenia potrzeby państw trzecich w zakresie 

pomocy (operacje humanitarne, cywilne zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, presje 

migracyjne), zostanie ujęta w dziale 4 przy maksymalnej rocznej kwocie w wysokości [X do Y] 

EUR (ceny z 2011 r.). 
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DZIAŁ 5 – ADMINISTRACJA 

 

85. Konieczność konsolidacji finansów publicznych w perspektywie krótkiej, średniej i długiej 

wymaga szczególnych wysiłków ze strony każdej administracji publicznej i jej pracowników, 

aby poprawić wydajność i efektywność oraz dostosować się do zmieniającej się sytuacji 

gospodarczej. Z uwzględnieniem tych zasadniczych okoliczności, jak i pewnych szczególnych 

czynników określających poziom wydatków administracyjnych oraz potrzeby zachowania 

wysoce profesjonalnej i proporcjonalnie zróżnicowanej geograficznie administracji UE, poziom 

zobowiązań dla tego działu nie przekroczy1: 

 

DZIAŁ 5 – ADMINISTRACJA 

(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

86. W ramach tego pułapu wydatki przeznaczone na wydatki administracyjne instytucji, 

z wyłączeniem emerytur i szkół europejskich, nie przekroczą następującego podpułapu: 

 

Podpułap na wydatki administracyjne (z wyłączeniem emerytur i szkół europejskich) 

(mln EUR, ceny z 2011 r.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 

 

 

87. W kontekście ogólnej konsolidacji fiskalnej i przy uznaniu, że konieczne są szczególne wysiłki 

dotyczące oszczędności, wszystkie unijne instytucje, organy, agencje i ich administracje 

wprowadzają w życie redukcję personelu o [X]% w okresie [2013–2017] [tak aby uzyskać 

oszczędności w kwocie [X] mln EUR]. 
 

                                                 
1 Jak wskazano w punkcie 4 pisma przewodniego, niniejszy dział, tak jak wszystkie inne, 

będzie musiał podlegać redukcjom. 
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88. Dodatkowe oszczędności w kwocie [x] mln EUR w okresie 2014–2020 należy zapewnić dzięki 

reformie regulaminu pracowniczego. Reforma regulaminu pracowniczego będzie również 

uwzględniać ewolucję kosztów związanych z emeryturami. 

 

89. Dodatkowe oszczędności w kwocie [x] mln EUR w okresie 2014–2020 należy zapewnić 

w pozycji dotyczącej ogólnych wydatków niezwiązanych z personelem. 

 

90. Oszczędności, o których mowa w pkt 87, 88 i 89, staną się wiążące dzięki umieszczeniu ich 

w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 

zarządzania finansami.  
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KWESTIE HORYZONTALNE – INSTRUMENTY POZA WIELOLETNIMI RAMAMI 
FINANSOWYMI I ELASTYCZNOŚĆ 
 
91. Wieloletnie ramy finansowe obejmą, co do zasady, wszystkie pozycje, dla których 

przewidywane jest finansowanie unijne, co ma być sposobem zapewnienia przejrzystości 
i odpowiedniej dyscypliny budżetowej. Niemniej jednak, z racji ich specyfiki, instrument 
elastyczności, Fundusz Solidarności, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i EFR 
zostaną wyłączone z zakresu wieloletnich ram finansowych. 

 
92. Unia musi mieć zdolność reagowania na wyjątkowe okoliczności, tak wewnętrzne, jak 

i zewnętrzne. Jednocześnie potrzebę elastyczności trzeba rozważyć pod kątem zasady 
dyscypliny budżetowej i przejrzystości unijnych wydatków, w tym uzgodnionego poziomu 
wydatków. W związku z tym w wieloletnich ramach finansowych ujęto kilka instrumentów 
elastyczności: 

- w dziale 2 utworzono nową rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, która 
ma udzielać wsparcia w przypadku poważnych kryzysów mających wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych; 

- w dziale 4 rezerwa na pomoc nadzwyczajną nadal będzie zapewniać zdolności 
szybkiego reagowania na szczególne i niemożliwe do przewidzenia potrzeby w zakresie 
pomocy. 

 
 Cechą instrumentów elastyczności jest to, że są one uruchamiane wyłącznie w razie potrzeby. 
 
93. [Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, który ma na celu udzielenie pomocy finansowej 

w przypadku poważnych katastrof, będzie nadal finansowany poza wieloletnimi ramami 
finansowymi z maksymalną roczną kwotą w wysokości [X do Y] EUR (ceny z 2011 r.).] 

 
94. Instrument elastyczności, który ma na celu finansowanie jasno określonych 

i nieprzewidzianych wydatków, będzie finansowany poza wieloletnimi ramami finansowymi 
z maksymalną roczną kwotą w wysokości [X do Y] EUR (ceny z 2011 r.).  

 
95. [Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji będzie nadal finansowany poza 

wieloletnimi ramami finansowymi z maksymalną roczną kwotą w wysokości [X do Y] EUR 
(ceny z 2011 r.).] 

 
96. [Rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie powinna zostać ustanowiona.] 
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97. Pomoc UE na rzecz krajów AKP tradycyjnie – ze względów historycznych i prawnych – jest 

finansowana spoza unijnego budżetu. O ile, co do zasady, sensowne byłoby umieszczenie tych 

wydatków w budżecie UE, w obecnych okolicznościach, gdy umowa z Kotonu wygasa w 2020 

roku, EFR pozostanie poza wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–20201.  Odnotowuje 

się, że Komisja zamierza zaproponować włączenie EFR do budżetu począwszy od 2021 roku. 

Klucz wkładów na rzecz 11. EFR zamieszczono w załączniku 2. 

 

Wydatki administracyjne spoza działu 5 

 

98. [Wydatki administracyjne poza działem 5 – jako odsetek całkowitych wieloletnich ram 

finansowych – pozostaną niezmienione / wzrosną maksymalnie o [x] / zmniejszą się o [x] 

w okresie 2014–2020 w porównaniu z rokiem 2013.] 

 

Lepsze i intensywniejsze zaangażowanie EBI 

 

99. EBI już teraz znacząco wspiera wzrost, np. udzielając pożyczek państwom członkowskim, które 

w przeciwnym razie nie mogłyby zapewnić współfinansowania funduszy strukturalnych, lub 

wdrażając wspólne instrumenty finansowe. Udział EBI należy zwiększyć poprzez: 

a) korzystanie z wiedzy fachowej EBI na wczesnym etapie projektów 

współfinansowanych przez UE i EBI; 

b) dopilnowanie, by EBI był informowany o projektach otrzymujących wsparcie UE; 

c) zwiększenie wpływu programów pomocy technicznej (np. JASPERS). 

 

                                                 
1 Jak wskazano w punkcie 4 pisma przewodniego, EFR, tak jak wszystkie inne działy 

wieloletnich ram finansowych oraz instrumenty poza wieloletnimi ramami finansowymi, 
będzie także musiał podlegać redukcjom. 
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CZĘŚĆ II: DOCHODY 

 

100. Ustalenia dotyczące zasobów własnych powinny kierować się ogólnymi celami prostoty, 

przejrzystości i sprawiedliwości. Łączna kwota zasobów własnych przydzielonych 

w budżecie Unii na pokrycie rocznych środków na płatności nie przekracza 1,23% sumy 

DNB wszystkich państw członkowskich. Łączna kwota środków na zobowiązania zapisana 

w budżecie Unii nie przekracza 1,29% sumy DNB wszystkich państw członkowskich. 

Zachowana zostanie odpowiednia proporcja między środkami na zobowiązania a środkami na 

płatności, aby zagwarantować ich zgodność. 

 

101. Nowy system zasobów własnych Unii Europejskiej wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca 

następującego po otrzymaniu powiadomienia o jego przyjęciu przez ostatnie państwo 

członkowskie. Wszystkie jego elementy będą miały zastosowanie [z mocą wsteczną] od dnia 

[1 stycznia 2014 r.]. 

 

Tradycyjne zasoby własne 

 

102. System poboru tradycyjnych zasobów własnych pozostanie niezmieniony. 

[Jednak od dnia [1 stycznia 2014 r.] państwa członkowskie będą zatrzymywać, na poczet 

kosztów poboru, [10–25]% pobranych kwot.] 

 

Zasoby własne oparte na VAT 

 

103.  

a) [Istniejące zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) zostaną 

zlikwidowane w obecnej formie od dnia [1 stycznia 2014 r.].] 

 

LUB 

 

b) [Istniejące zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) zostaną utrzymane [, 

z następującymi zmianami: XX].] 
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104. (Jeżeli utrzymana zostanie opcja w pkt 103 lit. a):) 

 

a) [Wprowadzone zostaną nowe zasoby własne oparte na VAT, które obliczane będą na 

podstawie udziału łącznych wpływów z VAT netto pobranych przez państwa członkowskie. 

Zastosowanie będzie miał udział w wysokości [1%]/[nieprzekraczającej 2%] wartości netto 

dostarczonych towarów i świadczonych usług objętych stawką podstawową VAT w każdym 

państwie członkowskim [; w latach 2014–2020 mająca zastosowanie stawka zostanie ustalona 

na poziomie [1%]]. Przed rozpoczęciem obowiązywania wieloletnich ram finansowych 

zostanie określony jednolity dla całej Unii średni udział wartości dostaw towarów i usług 

podlegających opodatkowaniu w porównaniu do wartości łącznych dostaw; udział ten będzie 

miał zastosowanie przez cały okres obowiązywania ram.] 

 

LUB 

 

b) [Nie zostaną wprowadzone nowe zasoby własne oparte na VAT.] 

 

Zasoby własne oparte na podatku od transakcji finansowych (FTT) 

 

105.  

a) [Wprowadzone zostaną nowe zasoby własne oparte na systemie podatku od transakcji 

finansowych (FTT). Będzie on nakładany w kwocie udziału [dwóch trzecich] kwot pobranych 

przez państwa członkowskie zgodnie z minimalnymi stawkami FTT określonymi w stosownej 

dyrektywie Rady [; w latach 2014–2020 mający zastosowanie udział zostanie ustalony na 

poziomie [dwóch trzecich].] 

 

LUB 

 

b) [Nowe zasoby własne oparte na systemie podatku od transakcji finansowych (FTT) nie 

zostaną wprowadzone.] 

 

Inne potencjalne nowe źródła dochodów w przyszłości 

 

106. [Komisja może rozważyć przeanalizowanie innych potencjalnych nowych źródeł dochodów 

w przyszłości, aby zwiększyć udział budżetu finansowany z zasobów własnych.] 
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Zasoby własne oparte na DNB 

 

107. Metoda stosowania jednolitej stawki w celu ustalenia wkładów państw członkowskich do 

istniejących zasobów własnych na podstawie dochodu narodowego brutto (DNB) pozostanie 

niezmieniona. 

 

Rozporządzenie wykonawcze 

 

108.  

a) [Na podstawie art. 311 ust. 4 TFUE przyjęte zostanie rozporządzenie Rady ustanawiające 

środki wykonawcze, określające w szczególności [udziały i stawki mające zastosowanie do 

zasobów własnych w granicach określonych decyzją w sprawie zasobów własnych], 

[procedurę obowiązującą w przypadku znacznych zmian w DNB] oraz [przepisy dotyczące 

kontroli i nadzoru, w tym wymogi sprawozdawcze].] 

 

LUB 

 

b) [Nie zostanie przyjęte rozporządzenie wykonawcze.] 

 

Odsetki od opóźnionych płatności 

 

109.  

(a) [Bez zmian pozostanie metoda obliczania odsetek od opóźnionych płatności w ramach 

systemu zasobów własnych (art. 11 rozporządzenia 1150/2000).] 

 

LUB 

 

(b) [Odsetki od opóźnionych płatności będą nadal obliczane zgodnie z art. 11 rozporządzenia 

1150/2000. Jednak [zostanie zniesiony miesięczny wzrost odsetek o 0,25 punktu 

procentowego] LUB [odsetki zostaną ograniczone do poziomu równego stawce stosowanej 

przez EBC do operacji refinansowania plus [x] punktów procentowych].] 
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Korekty 

 

110.  

a) [Wszystkie istniejące mechanizmy korekty w obecnym systemie zasobów własnych Unii 

Europejskiej zostaną zastąpione z dniem [1 stycznia 2014 r.] tymczasowymi korektami 

w formie zryczałtowanych obniżek brutto stosowanych do rocznych wkładów opartych na 

DNB w okresie [2014–2020] dla następujących państw członkowskich: 

[- [2 500 mln] EUR dla Niemiec,] 

[- [1 050 mln] EUR dla Niderlandów,] 

[- [350 mln] EUR dla Szwecji,] 

[- [3 600 mln] EUR dla Zjednoczonego Królestwa]. 

 Kwoty zryczałtowane będą finansowane przez wszystkie państwa członkowskie w oparciu 

o klucz DNB.] 

 

LUB 

 

b) [Wszystkie istniejące mechanizmy korekty w obecnym systemie zasobów własnych Unii 

Europejskiej zostaną całkowicie zlikwidowane z dniem [1 stycznia 2014 r.]. Nie zostaną 

wprowadzone nowe mechanizmy korekty.] 

 

LUB 

 

c) [Istniejące mechanizmy korekty w obecnym systemie zasobów własnych Unii Europejskiej 

będą miały nadal zastosowanie w ramach nowego systemu zasobów własnych 

 [z następującymi zmianami: XX].] 
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ZAŁĄCZNIK I 
TABELA 1: WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 2014–2020 (UE–28) 

(mln EUR, ceny z 2011 r.) 
 

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OGÓŁEM 
2014–2020 

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia X X X X X X X X 
w tym: Galileo, ITER i GMES x x x x x x x x 
1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna X X X X X X X X 
2. Trwały wzrost: zasoby naturalne X X X X X X X X 
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie x x x x x x x x 
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo X X X X X X X X 
4. Globalny wymiar Europy X X X X X X X X 
5. Administracja X X X X X X X X 
w tym: wydatki administracyjne instytucji x x x x x x x X 
6. Wyrównania X 0 0 0 0 0 0 X 
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 
Dostępny margines x% x% x% x% x% x% x% x% 
Pułap zasobów własnych jako procent DNB 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 

 
POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 
Instrument elastyczności X X X X X X X X 
EFR – kraje AKP X X X X X X X X 
EFR – kraje i terytoria zamorskie X X X X X X X X 
POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
OGÓŁEM WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE + POZA 
WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 

X X X X X X X X 

jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 
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TABELA 2: WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 2014–2020 (UE–28) 
(mln EUR, w cenach bieżących przy zastosowaniu stałego deflatora w wysokości 2%) 

 
 

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OGÓŁEM 
2014–2020 

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia X X X X X X X X 
w tym: Galileo, ITER i GMES x x x x x x x x 
1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna X X X X X X X X 
2. Trwały wzrost: zasoby naturalne X X X X X X X X 
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie x x x x x x x x 
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo X X X X X X X X 
4. Globalny wymiar Europy X X X X X X X X 
5. Administracja X X X X X X X X 
w tym: wydatki administracyjne instytucji x x X x x x x x 
6. Wyrównania X 0 0 0 0 0 0 X 
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 
Dostępny margines x% x% x% x% x% x% x% x% 
Pułap zasobów własnych jako procent DNB 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 

 
POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 
Instrument elastyczności X X X X X X X X 
EFR – kraje AKP X X X X X X X X 
EFR – kraje i terytoria zamorskie X X X X X X X X 
POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI OGÓŁEM X X X X X X X X 
jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
OGÓŁEM WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE + POZA 
WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 

X X X X X X X X 

jako procent DNB x% x% x% x% x% x% x% x% 



 
13620/12 48 
ZAŁĄCZNIK II DQPG   PL 

Załącznik II 
 
 

Klucz wkładów na rzecz 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju 
 
 
Klucz wkładów na rzecz 11. EFR będzie się kształtował następująco a) LUB b) LUB c): 
 
       
 

 

a) 
 

Propozycja 
Komisji 

dotycząca  
klucza 

wkładów na 
rzecz 11. 

EFR 

b) 
 

Klucz 
wkładów na 

rzecz 10. 
EFR 

c) 
 

Finansowanie wg 
klucza DNB – 
budżet 2012 

BE 3,25% 3,53% 2,98% 
BG 0,22% 0,14% 0,30% 
CZ 0,80% 0,51% 1,09% 
DK 1,98% 2,00% 1,97% 
DE 20,58% 20,50% 20,75% 
EE 0,09% 0,05% 0,12% 
IE 0,94% 0,91% 0,97% 
EL 1,51% 1,47% 1,55% 
ES 7,93% 7,85% 8,05% 
FR 17,81% 19,55% 16,15% 
IT 12,53% 12,86% 12,26% 
CY 0,11% 0,09% 0,13% 
LV 0,12% 0,07% 0,16% 
LT 0,18% 0,12% 0,24% 
LU 0,26% 0,27% 0,24% 
HU 0,61% 0,55% 0,68% 
MT 0,04% 0,03% 0,05% 
NL 4,78% 4,85% 4,72% 
AT 2,40% 2,41% 2,40% 
PL 2,01% 1,30% 2,73% 
PT 1,20% 1,15% 1,25% 
RO 0,72% 0,37% 1,07% 
SI 0,22% 0,18% 0,27% 
SK 0,38% 0,21% 0,54% 
FI 1,51% 1,47% 1,56% 
SE 2,94% 2,74% 3,15% 
UK 14,68% 14,82% 14,60% 
HR 0,23%   

 


