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Glosariusz
DG REGIO – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
Dochód narodowy brutto (DNB) – podstawowa miara zamożności kraju, oparta
na dochodzie uzyskanym w kraju i za granicą.

Dolny limit – minimalna alokacja wyrażona jako odsetek środków przydzielonych
w poprzednim okresie programowania.

Europejska współpraca terytorialna – ramy współpracy międzyregionalnej,
transgranicznej i transnarodowej umożliwiające wymianę doświadczeń w zakresie
polityki i realizacji wspólnych działań. Finansowana ze środków EFRR.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) –
instrument mający na celu wsparcie najuboższych członków społeczeństwa poprzez
połączenie pomocy żywnościowej i podstawowej pomocy materialnej
z długoterminowymi działaniami na rzecz włączenia społecznego ukierunkowanymi na
pomoc takim osobom w wydostaniu się z ubóstwa.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – fundusz mający na celu
zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej na terytorium Unii Europejskiej
poprzez zmniejszanie dysproporcji między regionami dzięki wsparciu finansowemu na
rzecz obszarów priorytetowych: innowacji i badań naukowych, agendy cyfrowej,
małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – fundusz unijny ustanowiony na
okres budżetowy 2021–2027, ukierunkowany na tworzenie możliwości kształcenia
i zatrudnienia oraz poprawę sytuacji osób zagrożonych ubóstwem. W odróżnieniu od
swojego poprzednika, Europejskiego Funduszu Społecznego, EFS+ obejmuje Inicjatywę
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

Fundusz Spójności – fundusz unijny na rzecz zmniejszania gospodarczych
i społecznych dysproporcji w UE poprzez finansowanie inwestycji w państwach
członkowskich, w których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90%
średniej UE.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – program realizowany
w ramach gwarancji dla młodzieży, którego celem jest wsparcie młodzieży
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niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się w regionach, w których stopa
bezrobocia młodzieży przekracza 25%.

Instrument „Łącząc Europę” – instrument służący do określania priorytetów
inwestycyjnych w sektorach energii, transportu i technologii informacyjnokomunikacyjnych, a także udzielania pomocy finansowej w tych sektorach na rzecz
budowy wydajnych, trwałych i wzajemnie powiązanych elementów infrastruktury.
Instrumentem tym zarządza bezpośrednio Komisja.

Metoda berlińska – opracowana w 1999 r. metoda alokacji funduszy polityki
spójności w oparciu o poziom zamożności i stopę bezrobocia na szczeblu regionalnym
i krajowym. Najważniejsze założenia tej metody pozostają wprawdzie bez zmian, lecz
stosowane na jej potrzeby kryteria w każdym okresie programowania podlegały
modyfikacjom, tak aby odzwierciedlały nowe wyzwania i cele polityki.

Okres programowania – okres, na jaki zaplanowane jest wydatkowanie unijnych
środków finansowych.

Polityka spójności – główna polityka inwestycyjna UE mająca na celu niwelowanie
nierówności gospodarczych i społecznych między regionami i państwami
członkowskimi poprzez działania na rzecz tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności
przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy
transgranicznej i międzyregionalnej. Finansowana jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+) oraz Funduszu Spójności.

Premia – płatność dokonywana dodatkowo w stosunku do podstawowej alokacji
regionalnej po uwzględnieniu różnorodnych kryteriów społeczno-gospodarczych
i środowiskowych.

Produkt krajowy brutto (PKB) – podstawowa miara zamożności kraju: pieniężna
wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w określonym czasie przez gospodarkę.

Region lepiej rozwinięty – region, w którym PKB na mieszkańca przekracza 90%
średniej UE (w latach 2014–2020) lub 100% średniej UE (w latach 2021–2027).

Region słabiej rozwinięty – region, w którym PKB na mieszkańca nie przekracza
75% średniej UE.

Region w okresie przejściowym – region, w którym PKB na mieszkańca wynosi
między 75% a 90% średniej UE (w latach 2014–2020) lub między 75% a 100% średniej
UE (w latach 2021–2027).
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Regiony najbardziej oddalone – klasyfikacja obejmująca dziewięć regionów Unii
Europejskiej: pięć francuskich departamentów zamorskich Francji oraz Saint-Martin –
francuską wspólnotę zamorską, Wyspy Kanaryjskie – hiszpańską wspólnotę
autonomiczną oraz Azory i Maderę – portugalskie regiony autonomiczne. Regiony te
cechują się pewnymi ograniczeniami (oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie
rozmiary, trudna topografia i klimat, zależność gospodarcza itd.), które rzutują na ich
rozwój społeczno-gospodarczy.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – rozporządzenie UE
regulujące funkcjonowanie szeregu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym.
W odniesieniu do lat 2014–2020 terminem tym określa się rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, a jeśli chodzi o okres 2021–2027, Komisja
opublikowała w maju 2018 r. wniosek dotyczący przepisów, które miałyby
zastosowanie do siedmiu funduszy UE: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

Słabo zaludnione regiony północne – położone najbardziej na północ regiony
Szwecji oraz położone najbardziej na północ i wschód regiony Finlandii.

Standard siły nabywczej – sztuczna jednostka walutowa stosowana do wyrażenia
agregatów rachunków narodowych, skorygowana o różnice w poziomie cen między
państwami członkowskimi.

Strategia „Europa 2020” – dziesięcioletnia strategia Unii Europejskiej na rzecz
stymulowania wzrostu i zwiększenia liczby miejsc pracy, realizowana od 2010 r.

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) – unijny plan wydatków, przyjmowany
zazwyczaj na okres siedmiu lat, w którym określane są priorytety (w oparciu o cele
polityki) i pułapy. Stanowi strukturę, w ramach której ustala się roczne budżety UE
i wyznacza limity dla każdej kategorii wydatków. Obecne WRF obejmują lata 2014–
2020.

Wskaźnik AROPE – określa odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.

Wskaźnik NEET – określa odsetek osób niekształcących się, niepracujących ani
nieszkolących się. Obejmuje zarówno osoby bezrobotne, jak i bierne zawodowo.
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Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych
(NUTS) – klasyfikacja stosowana na potrzeby statystyk regionalnych oraz alokacji
środków finansowych, która polega na podziale państw członkowskich na trzy
kategorie regionów na podstawie istniejących krajowych podziałów administracyjnych
i określonych progów liczby mieszkańców. Poszczególne kategorie uszeregowane od
największych to: NUTS 1 (od 3 do 7 mln mieszkańców), NUTS 2 (od 800 tys. do 3 mln
mieszkańców) i NUTS 3 (od 150 tys. do 800 tys. mieszkańców).
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Streszczenie
I Komisja Europejska zaproponowała, aby w następnym okresie programowania, tj.

w latach 2021–2027, UE wydała 373 mld euro na politykę spójności, kształtowaną
z myślą o zmniejszaniu nierówności między bogatymi i ubogimi regionami Europy.
Środki finansowe na prowadzenie tej polityki mają być kierowane do państw
członkowskich za pośrednictwem trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Funduszu
Spójności.

II Decyzja o tym, jaka część całkowitego budżetu UE zostanie przeznaczona na

politykę spójności, ma zasadniczo charakter polityczny. Wysokość kwoty przyznanej
każdemu państwu członkowskiemu zależy od szeregu procesów, których przebieg nie
zmienił się zasadniczo od okresu programowania 2000–2006. Komisja opublikowała
propozycje dotyczące metodyki podziału środków na lata 2021–2027 w ramach
znacznie szerzej zakrojonych propozycji odnoszących się do rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów, które miałoby regulować funkcjonowanie wspomnianych
powyżej trzech funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, a także czterech innych
pomniejszych funduszy. Proces ustalania wysokości kwot udostępnianych państwom
członkowskim jest dość skomplikowany, dlatego niniejszy przegląd punktowy w trybie
pilnym ma na celu jego wyjaśnienie i umieszczenie we właściwym kontekście, tak aby
osoby zainteresowane mogły zrozumieć stojące za nim przesłanki i jego przebieg.

III Komisja proponuje, aby w ramach polityki spójności przeznaczyć łączną kwotę

326,3 mld euro na EFRR / EFS+, a pozostałą część środków, tj. 46,7 mld euro, skierować
na Fundusz Spójności. EFRR i EFS+ obejmują dwa nadrzędne cele: „Inwestycje na rzecz
zatrudnienia i wzrostu” (316,8 mld euro) i „Europejską współpracę terytorialną”
(9,5 mld euro). Alokację środków przeprowadza się w każdym przypadku w inny
sposób:
o

W ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wykorzystywane są
różne procesy dla każdej z trzech kategorii zamożności regionów (regiony słabiej
rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte). Głównym
kryterium służącym do określenia wysokości finansowania jest względna
zamożność, ale regiony mogą także uzyskać dodatkowe premie uwarunkowane
czynnikami gospodarczo-społecznymi i środowiskowymi: stopą bezrobocia
(szczególnie bezrobocia młodzieży), poziomem wykształcenia, emisją gazów
cieplarnianych i migracjami. W propozycji na lata 2021–2027 po raz pierwszy
wzięto pod uwagę dwa ostatnie czynniki.
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o

W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” środki finansowe przydziela
się regionom w pierwszej kolejności na podstawie liczby mieszkańców, którzy
z nich skorzystają.

o

Środki z Funduszu Spójności są przeznaczone dla państw członkowskich, których
poziom zamożności jest niższy niż 90% średniej unijnej. Przyznaje się je w oparciu
o liczbę ludności i powierzchnię państw członkowskich kwalifikujących się do
finansowania, skorygowane o poziom względnej zamożności.

Ogółem na podstawie względnej zamożności określane jest nieco ponad 80% alokacji.

IV Tak jak w poprzednich okresach programowania, alokacje ustalone w toku

wyszczególnionych powyżej procesów są następnie dostosowywane w taki sposób, aby
zniwelować znaczące rozbieżności między kwotami otrzymywanymi przez
poszczególne państwa członkowskie. Dostosowania te przyjmują postać limitów
górnych – wyznaczających maksymalną kwotę środków, które mogą zostać przyznane –
i dolnych – gwarantujących minimalny poziom finansowania.

V Komisja proponuje, aby oprócz górnych i dolnych limitów zastosować dwa kolejne

dostosowania. Pierwsze rozwiązanie zakłada zachowanie transferu środków
w wysokości 11 mld euro z Funduszu Spójności na rzecz zarządzanego bezpośrednio
instrumentu „Łącząc Europę”. Niezależnie od swojego początkowego wniosku
dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów Komisja przedstawiła też
proponowaną metodykę alokacji środków na potrzeby EFS+ z myślą o rozdziale alokacji
na rzecz EFS+ (łącznie 100 mld euro) i EFRR na szczeblu państw członkowskich.
Najważniejszym kryterium byłby udział zasobów z EFS, który dane państwo
członkowskie otrzymało na lata 2014–2020, skorygowany następnie przy pomocy
dwóch dodatkowych kryteriów dotyczących bezrobocia młodzieży i włączenia
społecznego.

VI We wniosku Komisji przewidziano, że w latach 2021–2027 państwa członkowskie

otrzymałyby łącznie o 10% mniej środków finansowych z polityki spójności niż
w poprzednim okresie programowania. Istotnym elementem decydującym o zmianach
w poszczególnych alokacjach jest zmiana poziomu zamożności wielu regionów
(i niektórych państw członkowskich), która prowadzi do zaklasyfikowania ich do innej
kategorii (na przykład region słabiej rozwinięty przechodzi do kategorii regionów
w okresie przejściowym). W wyniku przyjętych górnych i dolnych limitów w żadnym
państwie członkowskim wysokość przyznanych środków nie wzrosłaby o więcej niż 8%
i nie spadła o więcej niż 24%. Zgodnie z wnioskiem łączny udział środków finansowych
z polityki spójności przeznaczonych dla regionów słabiej rozwiniętych pozostałby bez
zmian, na poziomie 75% dostępnego finansowania.
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VII Ostatni etap procesu alokacji środków przebiega bez wykorzystania metodyki

proponowanej przez Komisję, w toku politycznych negocjacji między UE a państwami
członkowskimi. W poprzednich okresach programowania negocjacje te doprowadziły
do przyznania dodatkowych środków niektórym państwom członkowskim i regionom.
Według stanu na luty 2019 r. zmieniony harmonogram – zgodny z konkluzjami Rady
Europejskiej – przewiduje osiągnięcie kompromisu w sprawie wieloletnich ram
finansowych (WRF) jesienią 2019 r. i wkrótce potem zakończenie negocjacji
dotyczących rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
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WSTĘP
01 Polityka spójności – mająca na celu wspieranie spójności gospodarczej, społecznej

i terytorialnej między państwami członkowskimi – jest jednym z najważniejszych
obszarów działalności Unii Europejskiej (UE), na który przeznaczana jest w przybliżeniu
jedna trzecia unijnego budżetu. Każde państwo członkowskie jest uprawnione do
wydatkowania na realizację celów z zakresu spójności środków w ustalonej wysokości,
przekazywanych za pomocą różnych mechanizmów finansowania. Proces ustalania
wysokości kwot udostępnianych państwom członkowskim jest dość skomplikowany,
Niniejszy przegląd punktowy w trybie pilnym ma na celu wyjaśnienie tego procesu
i umieszczenie go we właściwym kontekście, aby ułatwić czytelnikom zrozumienie
stojących za nim przesłanek i jego przebiegu.

02 Przegląd ten nie jest sprawozdaniem z kontroli, toteż nie zawiera ocen, wniosków
ani zaleceń pokontrolnych. Koncentruje się na alokacji środków z funduszy spójności
proponowanej na kolejny okres programowania, tj. na lata 2021–2027, która w ciągu
najbliższych 12 miesięcy ma być przedmiotem decyzji prawodawców UE.
W stosownych przypadkach propozycja ta została porównana z rozwiązaniami
wykorzystanymi w poprzednich okresach programowania. Publikacja ma następującą
strukturę:
o

najważniejsze zasady leżące u podstaw procesu alokacji oraz przegląd tego
procesu,

o

początkowe alokacje dla państw członkowskich, obejmujące kilka różnych
etapów,

o

dokonane następnie dostosowania początkowych alokacji.
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Zasady alokacji środków i przegląd
procesu alokacji
Zasady alokacji środków

03 Zgodnie z celem zawartym w Traktacie1 polityka spójności jest wdrażana z myślą

o zmniejszaniu nierówności między ubogimi i bogatymi regionami Europy. Zgodnie
z takim podejściem główna zasada leżąca u podstaw alokacji zakłada przeznaczenie
zasobów dla najuboższych krajów i regionów. Niemniej, tak jak w poprzednich
okresach programowania, tak i w przypadku wieloletnich ram finansowych (WRF) na
lata 2021–2027 bogatsze regiony nie są wykluczone z finansowania w zakresie polityki
spójności. Komisja uzasadnia to faktem, że wiele spośród najtrudniejszych wyzwań
(takich jak globalizacja i przejście na gospodarkę niskoemisyjną) jest coraz bardziej
odczuwalnych w wielu regionach w całej UE, w tym także w tych lepiej rozwiniętych 2.

04 Metodykę alokacji środków finansowych wprowadzono na potrzeby okresu

programowania 2000–2006 3, a przyjęte wówczas ogólne podejście zasadniczo nie
uległo do tej pory zmianom. Największy wpływ na ilość środków przyznawanych
państwom członkowskim i regionom ma nadal kryterium względnej zamożności 4.
W procesie alokacji stosuje się też inne kryteria, odzwierciedlające priorytety
prowadzonej polityki, ale ich waga jest o wiele mniejsza. W poprzednich okresach
programowania posługiwano się kryteriami dotyczącymi rynku pracy i edukacji,
natomiast na okres 2021–2027 Komisja proponuje, aby za dodatkowe kryteria przyjąć
przepływy migracyjne i emisję gazów cieplarnianych. W załączniku I można znaleźć
szczegółowe informacje na temat zmieniających się kryteriów. Jako że wiarygodność

1

Art. 174 TFUE.

2

Komisja Europejska, zestawienie tematyczne z 29 maja 2018 r. oraz ocena skutków 2021–
2027, SWD(2018) 283 final.

3

Określa się ją mianem metody berlińskiej, gdyż została uzgodniona na szczycie w Berlinie
w 1999 r.

4

Po przeanalizowaniu alternatywnych wskaźników Komisja stoi na stanowisku, że względna
zamożność jest najbardziej neutralnym i wiarygodnym wskaźnikiem, który oddaje potrzeby
regionów i państw członkowskich oraz dysproporcje między nimi. Zob. DG REGIO, Szósty
raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, lipiec 2014 r., s. 198.
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danych i ich zaakceptowanie przez państwa członkowskie mają duże znaczenie, przy
podziale środków Komisja sięga po dane z Eurostatu.

05 Proces alokacji obejmuje takie mechanizmy jak górne i dolne limity, które mają
uniemożliwić zbyt duże wahania między alokacjami dla poszczególnych państw
członkowskich w różnych okresach programowania.

06 Ostateczne decyzje co do alokacji na okres obowiązywania WRF zapadają

w kontekście w dużej mierze politycznym. WRF są przyjmowane jednogłośnie, a zatem
na wynik procesu alokacji środków musi wyrazić zgodę Parlament Europejski
i wszystkie państwa członkowskie. Najczęściej konieczne są zatem intensywne
negocjacje. W poprzednich okresach programowania niektórym państwom
członkowskim przyznano dodatkowe kwoty bez zastosowania odpowiednich formuł
obliczeniowych. Końcowa alokacja jest owocem politycznego kompromisu.

Przegląd procesu alokacji

07 We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata

2021–2027 Komisja po raz pierwszy umieściła opis metodyki podziału środków 5.
Zawarła w nim także informację o kwotach przyznanych państwom członkowskim.

08 Na zamieszczonym poniżej wykresie 1 przedstawiono w zarysie, w jaki sposób

Komisja proponuje przełożyć całkowite zasoby unijne na dany okres na alokacje
z zakresu polityki spójności w podziale na poszczególne państwa członkowskie
i fundusze. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty w niniejszym przeglądzie są
wyrażone w cenach bieżących.

5

Załącznik XXII do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów,
COM(2018) 375 final. We wniosku przyjęto założenie, że Zjednoczone Królestwo wystąpi
z UE z końcem marca 2019 r. Według stanu na luty 2019 r. wciąż nie ma jednak pewności co
do rozwiązań, które miałyby regulować ewentualne wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE.
Kontrolerzy Trybunału pominęli zatem w niniejszym przeglądzie wszelkie kwestie związane
z brexitem.
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Wykres 1 – Proces alokacji środków na fundusze polityki spójności
WRF 2021–2027 = 1 279 mld EUR

Budżet
UE

Obszary
polityki

Fundusze

Erasmus+

Dział 2: Spójność i wartości 442 mld EUR

polityka
spójności
373 mld EUR

Fundusz Spójności
46,7 mld EUR

inne

EFRR / EFS+
326,3 mld EUR
Inwestycje na rzecz zatrudnienia i
wzrostu
316,8 mld EUR

Cele

Metoda
alokacji

Kreatywna Europa

środki finansowe dla
regionów najbardziej
oddalonych + północnych
regionów słabo
zaludnionych

alokacja krajowa

alokacja regionalna

cel „Europejska
współpraca
terytorialna”
9,5 mld EUR

alokacja regionalna /
krajowa

górne i dolne limity

Dostosowania

podział
Ostateczne
alokacje

Fundusz Spójności

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

EFS+

EFRR

Europejska współpraca
terytorialna
(finansowana z EFRR)

Uwaga: Przedstawione kwoty finansowe to propozycje Komisji na lata 2021–2027. Obejmują środki
finansowe, które nie są przydzielone bezpośrednio państwom członkowskim (tzw. transfery): kwotę
11,3 mld euro przekazaną z Funduszu Spójności na instrument „Łącząc Europę”, kwotę 1,3 mld euro
przeznaczoną na pomoc techniczną zarządzaną przez Komisję (obejmującą wszystkie fundusze), kwotę
1,2 mld euro przekazaną na międzyregionalne komponenty celu „Europejska współpraca terytorialna”,
kwotę 0,6 mld euro przekazaną z EFRR na Europejską inicjatywę miejską i kwotę 0,2 mld euro
przekazaną na współpracę transnarodową w ramach EFS+.

09 Pierwsze etapy procesu alokacji środków są następujące:
o

Punktem wyjścia jest całkowity wieloletni budżet UE na dany okres
programowania. W maju 2018 r. Komisja opublikowała wnioski w sprawie
kolejnego okresu programowania, tj. lat 2021–2027 6. Proponuje w nich
zwiększenie łącznego budżetu o 18% w stosunku do poprzedniego okresu
programowania, tj. lat 2014–2020 (wzrost z 1 087 mld euro do 1 279 mld euro).
Po uwzględnieniu dostosowań wzrost ten sięga 5% 7.

6

COM(2018) 322 final i COM(2018) 321 final.

7

Pkt 4 i 6 dokumentu analitycznego Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the
2021-2027 Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram
finansowych na lata 2021–2027], lipiec 2018 r. W ramach dostosowań wzięto pod uwagę
inflację i brexit.
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o

W ramach owej łącznej kwoty Komisja proponuje przeznaczyć 442 mld euro na
„Spójność i wartości”, z czego 373 mld euro – na politykę spójności (10% mniej niż
w poprzednim okresie programowania). Podział tej ostatniej kwoty jest
przedmiotem niniejszego przeglądu punktowego. Na politykę spójności składają
się środki z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Funduszu Spójności.

o

Z łącznej puli środków przydzielonych na politykę spójności Komisja przeznaczyła
46,7 mld euro na Fundusz Spójności, a pozostałe środki – na EFRR / EFS+, które
początkowo są przydzielane państwom członkowskim w postaci wspólnej alokacji.

o

Całkowita kwota 326,3 mld euro przydzielona na EFRR / EFS+ ma posłużyć UE do
osiągnięcia dwóch celów. Są to: Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu, na
które przeznaczono większość tych środków, i Europejska współpraca
terytorialna. Niewielka część środków w ramach pierwszego celu (1,6 mld euro)
została przeznaczona na wsparcie regionów najbardziej oddalonych i słabo
zaludnionych regionów północnych.

10 Na kolejnym etapie po raz pierwszy ustalana jest wysokość alokacji dla

poszczególnych państw członkowskich – przyznawana państwu jako całości lub
regionom. Początkowa alokacja środków na różne elementy w ramach łącznych
środków dostępnych z zakresu polityki spójności przebiega z wykorzystaniem różnych
procesów, co opisano w poniższych sekcjach oraz przedstawiono w załączniku II.
W pierwszej kolejności omówiona zostanie alokacja środków z EFRR / EFS+,
a następnie alokacja środków z Funduszu Spójności. Ostatnia sekcja tej części
przeglądu punktowego dotyczy dokonywanych następnie dostosowań, w tym górnych
i dolnych limitów oraz alokacji środków na potrzeby EFS+. W całej publikacji
wykorzystano szereg przykładowych obliczeń dotyczących fikcyjnych państw
członkowskich lub regionów.
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Początkowa alokacja środków dla
państw członkowskich
Alokacja środków na potrzeby celu „Inwestycje na rzecz
zatrudnienia i wzrostu”

11 Przydział środków finansowych na dwa cele w ramach EFRR / EFS+ przebiega

z wykorzystaniem różnych procesów. W przypadku pierwszego celu, „Inwestycje na
rzecz zatrudnienia i wzrostu”, istotnym kryterium jest względna zamożność regionów 8.
Komisja proponuje, aby na lata 2021–2027 przyjąć następujące kategorie (zob. także
załącznik X):
o

regiony słabiej rozwinięte, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75%
średniej UE,

o

regiony w okresie przejściowym, w których PKB na mieszkańca wynosi między
75% a 100% średniej UE,

o

regiony lepiej rozwinięte, w których PKB na mieszkańca przekracza średnią UE.

Regiony słabiej rozwinięte

12 Ustalanie wysokości alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych przebiega w trzech
etapach, co przedstawiono w załączniku III (a):
1)

Różnicę między poziomem PKB na mieszkańca dla danego regionu a średnim
poziomem PKB na mieszkańca dla UE – czyli różnicę w poziomie zamożności –
mnoży się przez liczbę ludności danego regionu.

2)

Do kwoty tej przypisuje się współczynnik odzwierciedlający względną zamożność
państwa członkowskiego, w którym położony jest dany region – zob. załącznik III
(b). Ubogi region w ubogim państwie otrzyma tym samym więcej środków niż
region o takim samym poziomie ubóstwa położony w bogatszym państwie.

8

Komisja dokonuje pomiaru zamożności za pomocą produktu krajowego brutto (PKB) oraz
dochodu narodowego brutto (DNB), w stosownych przypadkach dostosowanych tak, aby
odzwierciedlały siłę nabywczą. Pojęcia te zdefiniowano w glosariuszu.
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3)

Regiony mogą uzyskać dodatkowe premie uwarunkowane czynnikami społecznogospodarczymi i środowiskowymi: stopą bezrobocia, a zwłaszcza bezrobocia
młodzieży, poziomem wykształcenia, emisją gazów cieplarnianych i migracjami –
zob. załącznik III (c).

13 W tabeli 1 przedstawiono proces alokacji środków dla regionów słabiej
rozwiniętych na przykładzie fikcyjnego regionu.

Tabela 1 – Przykładowa alokacja obliczona w przypadku regionów słabiej
rozwiniętych
Region
Etap 1

Etap 2

(1) Regionalny PKB na mieszkańca
(2) Unijny PKB na mieszkańca
(3) Różnica w poziomie zamożności = (2) – (1)
(4) Liczba ludności w regionie
(5) Początkowa teoretyczna kwota = (3) x (4) x 7 lat
Krajowy DNB na mieszkańca
(6) Odpowiedni współczynnik (zob. załącznik III (b))
(7) Konkretna alokacja = (5) x (6)

Liczba osób bezrobotnych (a)
Stopa bezrobocia (b)
Premia 1 – stopa
Średnia dla regionów słabiej rozwiniętych (c)
bezrobocia
Liczba osób powyżej średniej (d)
(8) Kwota premii = (d) x 500 EUR x 7 lat
Liczba bezrobotnych osób młodych (a)
Stopa bezrobocia młodzieży (b)
Etap 3
Premia 2 –
Średnia dla regionów słabiej rozwiniętych (c)
(przykład z
bezrobocie
Liczba osób powyżej średniej (jeżeli b>c, to (d) = (a) – [(a) /
trzema
młodzieży
(b) x (c)])
przypadkami
(9) Kwota premii = (d) x 500 EUR x 7 lat
premii)
Krajowy poziom emisji CO 2 (a)
Poziom docelowy na 2030 r. (b)
Premia 3 – emisje
Wartość, o jaką poziom docelowy jest przekroczony [jeżeli
gazów
a>b, to (c) = (a) – (b)]
cieplarnianych
Udział liczby ludności regionu w liczbie ludności kraju (d)
(10) Kwota premii = (c) x (d) x 1 EUR x 7 lat
Alokacja na lata 2021–2027

= (7) + (8) + (9) + (10)

15 000 EUR
25 000 EUR
10 000 EUR
3 500 000
245 mld EUR
90 % średniej UE
1,3%
3 185 mln EUR
300 000
13,2%
13,5%
0
0 EUR
60 000
35,0%
32,6%
4 114
14,4 mln EUR
200 mln ton
175 mln ton
25 mln ton
10,0%
17,5 mln EUR
3 216,9 mln EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 1 lit. a)–g).
Uwaga: Przykład w tabeli nie ukazuje kompletnego procesu alokacji, gdyż nie uwzględniono w nim
przydziału wszystkich premii.
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Regiony w okresie przejściowym

14 W odniesieniu do lat 2021–2027 Komisja proponuje, aby te regiony, w których

PKB na mieszkańca wynosi między 75% a 100% unijnej średniej, uznać za regiony
w okresie przejściowym 9. W latach 2014–2020 wskaźnik ten wynosił między 75% a 90%
średniej unijnej, a regiony, dla których mieścił się on w przedziale 90%–100%, były
wówczas zaklasyfikowane jako regiony lepiej rozwinięte – zob. pkt 16 poniżej. Zmiana
ta sprawi, że kategoria regionów w okresie przejściowym obejmie znacznie większy
odsetek ludności w UE (wzrost z niecałych 15% do ponad 25%). Regiony, której przejdą
do tej kategorii, otrzymają w konsekwencji więcej środków z funduszy spójności.
Komisja uzasadnia proponowaną zmianę utrzymującymi się wyzwaniami
strukturalnymi, którym muszą sprostać regiony o średnich dochodach, stopniowo
doganiane przez regiony mniej zamożne, ale szybko się rozwijające 10, a jednocześnie
wciąż pozostające w tyle za regionami lepiej rozwiniętymi. Kraje, w których zmiana ta
będzie najbardziej odczuwalna, to Finlandia, Francja, Niemcy, Słowenia i Niderlandy.
Po zwiększeniu liczby regionów w okresie przejściowym sam mechanizm alokacji
środków zaproponowany na lata 2021–2027 jest zasadniczo podobny do mechanizmu
stosowanego w latach 2014–2020.

15 Alokacja środków przebiega w czterech etapach przedstawionych w załączniku
IV:

1)

Określony zostaje minimalny poziom wsparcia (18 euro na mieszkańca rocznie)
przed dodaniem premii. Jest to teoretyczna wyjściowa kwota w przeliczeniu na
mieszkańca, którą otrzymałby region, gdyby był lepiej rozwinięty11.

2)

Obliczony zostaje maksymalny poziom wsparcia przed dodaniem premii.
Odpowiada on 60% alokacji na mieszkańca, którą otrzymałby region, gdyby był
słabiej rozwinięty (pkt 12), a jego PKB na mieszkańca wynosiło 75% średniej
unijnej 12.

3)

Następnie określa się wysokość wsparcia dla danego regionu w odniesieniu do
względnego PKB na mieszkańca dla tego regionu w porównaniu ze średnią unijną,

9

Art. 102 ust. 2 lit. b) wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów (COM(2018) 375 final).

10

DG REGIO, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, lipiec
2014 r., s. 198.

11

Pkt 2 lit. a) i pkt 3 załącznika XXII do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów.

12

Tamże, pkt 1 lit. a) i b).
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w ramach minimalnego i maksymalnego poziomu, o których była mowa powyżej.
Na wykresie 2 przedstawiono przykładową alokację obliczoną dla regionu o PKB
na mieszkańca wynoszącym 87,8% średniej unijnej. Z wykresu wynika, że taki
region otrzymałby środki w wysokości 50 euro na mieszkańca rocznie.
4)

Państwa członkowskie mogą uzyskać takie same dodatkowe premie jak te, które
przysługują regionom słabiej rozwiniętym (zob. załącznik III (c)). Przyznanie premii
jest uwarunkowane czynnikami gospodarczo-społecznymi i środowiskowymi:
stopą bezrobocia (szczególnie bezrobocia młodzieży), poziomem wykształcenia,
emisją gazów cieplarnianych i migracjami.

Wykres 2 – Przykładowa początkowa alokacja obliczona dla fikcyjnego
regionu w okresie przejściowym

8

maksymalna alokacja na mieszkańca

Roczna alokacja na mieszkańca
(w EUR)

80 EUR

7

6

5

x

50 EUR

region B

4

3

2

18 EUR
minimalna alokacja na mieszkańca
1

0

75 %

80 %

85 %

87,8%

90 %

95 %

100 %

PKB na mieszkańca w stosunku do średniej UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie załącznika XXII, pkt 2 lit. a) i b).
Uwaga: Na wykresie ukazano, w jaki sposób dla tego regionu zamożność na poziomie 87,8% średniej UE
przekłada się na alokację w wysokości 50 euro na mieszkańca rocznie.

Regiony lepiej rozwinięte

16 Regiony lepiej rozwinięte to regiony, w których poziom PKB na mieszkańca

kształtuje się powyżej średniej unijnej 13. W ich przypadku metodyka alokacji różni się
od metod opisanych powyżej, ale zasadniczo przypomina metodę stosowaną w latach

13

Art. 102 ust. 2 lit. c) wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów (COM (2018) 375 final).

20
2014–2020. Jak pokazano w załączniku V (a), proces alokacji przebiega w trzech
etapach:
1)

Komisja oblicza łączną pulę środków finansowych dla regionów lepiej
rozwiniętych, mnożąc kwotę wsparcia na mieszkańca rocznie przez liczbę ludności
w tych regionach.

2)

Następnie z puli tej wydzielane są kwoty dla poszczególnych regionów w oparciu
o dane dotyczące siedmiu wskaźników demograficznych i społecznogospodarczych. Wskaźnikom tym przypisane są różne wagi, od 20% w przypadku
liczby ludności i poziomu wykształcenia do 2,5% w przypadku gęstości zaludnienia.
Wskaźniki i odpowiadające im wagi można znaleźć w załączniku V (b). Udział
przypadający na dany region jest obliczany dla poszczególnych wskaźników
i następnie stosowany w odniesieniu do całkowitej puli dostępnych środków
finansowych w celu określenia alokacji dla każdego regionu. W tabeli 2
przedstawiono przykład zastosowania tej metody w odniesieniu do pierwszego
wskaźnika.

3)

Ostatni krok polega na dodaniu w stosownych przypadkach premii związanych
z emisją gazów cieplarnianych i migracjami, z wykorzystaniem tych samych
procedur co w przypadku regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie
przejściowym.

Tabela 2 – Przykładowe zastosowanie metody alokacji środków dla
regionów lepiej rozwiniętych – symulacja dla pierwszego wskaźnika
(liczba ludności)
Etap 1: Zasoby dostępne dla wszystkich
regionów lepiej rozwiniętych
(bez uwzględnienia premii)

Region
(1) Łączna liczba ludności
(2) Alokacja na mieszkańca
(3) Łączne środki finansowe dla regionów lepiej
(4) Liczba ludności w regionie
(5) Łączna liczba ludności w regionach lepiej
rozwiniętych

Etap 2

(6) Udział liczby ludności regionu w łącznej liczbie
ludności regionów lepiej rozwiniętych = (4) / (5)
(7) Udział pierwszego wskaźnika w dostępnych
zasobach
(8) Udział środków dla regionu po ponownym
przeliczeniu = (7) x (6)
(9) Końcowa alokacja dla regionu na podstawie
pierwszego wskaźnika = (8) x (3)

208 mln
18 EUR
26,2 mld EUR
6 mln
208 mln
2,9%
20%
0,6%
151 mln EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 3 i 4.
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17 Tak jak w okresie programowania 2014–2020, Komisja proponuje, aby w ramach
tego celu zarezerwować kwotę 1,6 mld euro dla regionów najbardziej oddalonych
i słabo zaludnionych regionów północnych. Środki te miałyby zostać przydzielone na
podstawie liczby ludności.

Alokacja środków na potrzeby celu „Europejska współpraca
terytorialna”

18 Realizacja celów polityki spójności z zakresu celu „Europejska współpraca

terytorialna” jest finansowana za pośrednictwem EFRR. Alokacja środków na potrzeby
tego celu opiera się na czterech obszarach działań (załącznik VI (a)):): lądowej
współpracy transgranicznej, współpracy morskiej, współpracy transnarodowej
i współpracy w regionach najbardziej oddalonych. Komisja proponuje, aby na lata
2021–2027 przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 9,5 mld euro 14, przy czym dla
każdego obszaru działań dostępna będzie inna kwota. W ramach danych obszarów
finansowanie ma być przydzielane kwalifikującym się regionom na podstawie liczby
ludności – zob. załącznik VI (b). Przeważającą cześć środków przeznaczono na
współpracę lądową.

19 W tabeli 3 przedstawiono przykład finansowania w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna”.

14

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej
(COM(2018) 374 final) wyróżniono pięć komponentów: współpracę transgraniczną,
współpracę transnarodową i morską (w procesie alokacji traktowaną jako dwa różne
obszary), współpracę regionów najbardziej oddalonych, współpracę międzyregionalną
i międzyregionalne innowacyjne inwestycje. Środki przeznaczone na dwa komponenty
międzyregionalne, sięgające 1,2 mld euro, nie są przydzielane w formie alokacji dla państw
członkowskich.
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Tabela 3 – Przykładowa alokacja obliczona dla państwa członkowskiego
w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
Państwo członkowskie
(1) Udział danego państwa członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców
regionów leżących przy granicy lądowej
(2) Udział danego państwa członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców
zamieszkałych w odległości do 25 km od granic państwa
A. Lądowa współpraca
(3) Udział ważony = 60% x (1) + 40% x (2)
transgraniczna
(4) Łączne środki finansowe dostępne dla tego obszaru
(5) Alokacja dla tego obszaru = (3) x (4)
(1) Udział danego państwa członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców
regionów leżących przy granicznej linii wybrzeża
(2) Udział danego państwa członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców
B. Współpraca morska* zamieszkałych w odległości do 25 km od granicznej linii wybrzeża
(3) Udział ważony = 60% x (1) + 40% x (2)
(4) Łączne środki finansowe dostępne dla tego obszaru
(5) Alokacja dla tego obszaru = (3) x (4)
C. Współpraca
transnarodowa*

5,0%
10,0%
7,0%
5,0 mld EUR
350 mln EUR
1,0%
2,0%
1,4%
1,35 mld EUR
19 mln EUR

(1) Udział ludności państwa członkowskiego w łącznej liczbie ludności UE
(2) Łączne środki finansowe dostępne dla tego obszaru
(3) Alokacja dla tego obszaru = (1) x (2)

(1) Udział liczby mieszkańców zamieszkałych w najbardziej oddalonych regionach
państwa członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców regionów najbardziej
D. Współpraca
regionów najbardziej oddalonych w UE
oddalonych
(2) Łączne środki finansowe dostępne dla tego obszaru
(3) Alokacja dla tego obszaru = (1) x (2)
E. Łączna alokacja w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

5,0%
1,65 mld EUR
82,5 mln EUR

8,0%
0,3 mld EUR
24 mln EUR
475,5 mln EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 8 oraz na podstawie prezentacji Komisji Europejskiej
pt. „Methodology for determining financial allocations by Member State” [Metodyka stosowana przy
ustalaniu alokacji finansowych dla państw członkowskich].
* We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej (COM(2018)
374 final) współpraca transnarodowa i morska stanowią jeden komponent, którego budżet wynosi 3 mld
euro. Jego podziału (na kwoty w wysokości 1,35 mld euro i 1,65 mld euro) dokonuje się jedynie w celu
alokacji środków dla państw członkowskich.

Alokacja środków w ramach Funduszu Spójności

20 Do finansowania z Funduszu Spójności kwalifikują się państwa członkowskie,

których DNB na mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej. Na lata 2021–2027
Komisja proponuje, aby na Fundusz Spójności przeznaczyć 46,7 mld euro, co oznacza
spadek o 45% w porównaniu z poprzednim okresem programowania. Komisja
uzasadnia to znaczne ograniczenie środków mniejszym zapotrzebowaniem na duże
inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie transportu i ochrony środowiska
w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. W praktyce
wyższe alokacje środków z EFRR i EFS+ dla uboższych regionów zrekompensowałyby
zmniejszone finansowanie z Funduszu Spójności, a zatem całkowita względna alokacja
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środków z funduszy polityki spójności na rzecz uboższych regionów zasadniczo nie
uległaby zmianie.

21 Proces alokacji środków z Funduszu Spójności byłby taki sam jak w poprzednich
okresach programowania. Przebiega on następująco (zob. załącznik VII):
1)

Pierwszy etap polega na obliczeniu teoretycznej całkowitej puli środków
finansowych na rzecz Funduszu Spójności, z przyjęciem za podstawę obliczeń
kwotę 62,90 euro na mieszkańca rocznie.

2)

Początkowa alokacja jest ustalana w oparciu o liczbę ludności (50%)
i powierzchnię (50%) 15.

3)

Tak obliczoną początkową alokację koryguje się z uwzględnieniem zamożności
kraju (opartej na DNB państwa członkowskiego w stosunku do średniej unijnej).

4)

Mechanizm dostosowania w oparciu o zamożność sprawia, że konieczne jest
ponowne przeliczenie udziałów. Zmodyfikowany w ten sposób udział państwa
członkowskiego zestawia się następnie z łączną pulą środków dostępnych
z Funduszu Spójności, aby określić wysokość alokacji dla tego państwa.

22 W tabeli 4 przedstawiono przykład finansowania w ramach Funduszu Spójności.

15

W przypadku bardzo dużej gęstości zaludnienia kryterium powierzchni nie jest brane pod
uwagę.
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Tabela 4 – Przykładowa alokacja obliczona dla państwa członkowskiego
w ramach Funduszu Spójności
Państwo członkowskie
A: Etap 1 – dostępne zasoby z Funduszu
Spójności

62,9 EUR na mieszkańca x 7 lat x całkowita kwalifikująca się
liczba ludności

46,7 mld EUR

(1) Udział ludności państwa członkowskiego w łącznej liczbie
ludności UE
B: Etap 2 – udział państwa członkowskiego (2) Udział powierzchni państwa członkowskiego w całkowitej
powierzchni UE
(3) Udział państwa członkowskiego = 50% x B(1) + 50% x B(2)

C: Etap 3 – dostosowanie z
uwzględnieniem względnej zamożności
kraju

D: Etap 4 – udział państwa
członkowskiego po ponownym
przeliczeniu

10%
8%
9%

(1) Wartość procentowa, o jaką DNB na mieszkańca państwa
członkowskiego jest niższy niż średnia dla wszystkich państw
członkowskich kwalifikujących się do Funduszu Spójności
(2) Dostosowanie ukazujące względne ubóstwo państwa
członkowskiego = 1/3 (wg wniosku dotyczącego
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) x C(1)
(3) Udział państwa członkowskiego po dostosowaniu = B(3) x
(1+C(2))

30%

+10%
9,9%

(1) Suma udziałów wszystkich państw członkowskich po
dostosowaniu

115%

(2) Udział państwa członkowskiego po ponownym przeliczeniu
= C(3) / D(1)

Końcowa alokacja z Funduszu Spójności na
= A x D(2)
lata 2021–2027

8,6%
4,02 mld EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 7.

23 Zgodnie z propozycją zmniejszenia finansowania z Funduszu Spójności na lata

2021–2027 Komisja proponuje, by ograniczyć środki przysługujące poszczególnym
państwom członkowskim w ramach zasobów z Funduszu Spójności do maksymalnie
jednej trzeciej całkowitej alokacji dla tego państwa w ramach wszystkich środków
finansowych z polityki spójności. Kraje, których alokacja zmieni się w latach 2021–2027
za sprawą tego ograniczenia, to Estonia, Łotwa i Malta, przy czym państwa te nie
otrzymają bynajmniej mniejszej puli środków finansowych, gdyż wszelkie nadwyżki
zasobów z Funduszu Spójności zostaną przesunięte do puli środków przysługujących im
w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.

Finansowy wpływ kryteriów alokacji

24 W tabeli 5 przedstawiono, jaką wagę przypisano różnym kryteriom w procesie

alokacji środków dla państw członkowskich z perspektywy łącznych środków
finansowych z polityki spójności – z uwzględnieniem EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności.
Z informacji tych wynika, że zarówno w okresie programowania 2014–2020, jak i 2021–
2027 kryterium zamożności odpowiada za 80% alokacji.

25

Tabela 5 – Finansowy wpływ kryteriów alokacji
Kryterium

2014–2020

2021–2027

Zamożność (PKB / DNB)

86%

81%

Rynek pracy, edukacja, demografia

14%

15%

Klimat

–

1%

Migracje

–

3%

Ogółem

100%

100%

Źródło: Prezentacja Komisji Europejskiej pt. „EU Budget for the future: Regional development and
cohesion” [Budżet UE: rozwój regionalny i spójność].
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Dostosowania początkowych alokacji
25 Poniższa sekcja dotyczy funkcjonowania w praktyce górnych i dolnych limitów,

a także dostosowań alokacji, w tym konkretnych alokacji na rzecz funduszy. Omówiono
w niej ponadto wyniki tych procesów, czyli końcowe alokacje dla państw
członkowskich, które przedstawiono we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów.

Górne i dolne limity

26 Tak jak w poprzednich okresach programowania, alokacje dla państw

członkowskich ustalone w toku opisanych powyżej procesów są następnie
dostosowywane w taki sposób, aby zniwelować znaczne rozbieżności między kwotami
dla poszczególnych państw członkowskich. Dostosowania te przyjmują postać limitów
górnych – wyznaczających maksymalną kwotę środków, które mogą zostać przyznane –
i dolnych – gwarantujących minimalny poziom finansowania. W załączniku VIII (a)
przedstawiono górne i dolne limity proponowane na okres programowania 2021–
2027.

Górne limity

27 Na lata 2021–2027 Komisja proponuje trzy rodzaje górnych limitów:
1)

16

Po pierwsze, całkowite roczne finansowanie dostępne dla danego państwa
członkowskiego jest ograniczone do określonego odsetka szacunkowego PKB tego
państwa 16. Odsetek ów zmniejszał się w kolejnych okresach programowania (zob.
załącznik VIII (b)). Jest on uzależniony od względnej zamożności kraju: kraje
uboższe – co przedstawiono w tabeli 6 – mają wyższe górne limity, w związku
z tym że ich potrzeby są większe.

Na podstawie długoterminowych prognoz wzrostu na lata 2021–2027 opracowanych przez
DG ECFIN (niewyrażone według standardów siły nabywczej).
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Tabela 6 – Górne limity wyrażone jako odsetek krajowego PKB
Próg wyrażony w DNB na
mieszkańca

Górny limit
w postaci
odsetka PKB

Państwa członkowskie
należące do danej kategorii

poniżej 60% średniej UE

2,3%

Bułgaria, Rumunia,
Chorwacja

60% – 65% średniej UE

1,85%

Łotwa

powyżej 65% średniej UE

1,55%

wszystkie pozostałe kraje
UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027, załącznik XXII, pkt 10 i informacje Komisji.

2)

Po drugie, krajowe alokacje są ograniczone także w stosunku do kwoty środków,
którą otrzymały w poprzednim okresie programowania. Na lata 2021–2027
Komisja proponuje, aby państwo członkowskie nie mogło otrzymać środków
w kwocie większej niż 108% alokacji dla tego państwa w okresie programowania
2014–2020. Ograniczenie to wpłynie na alokacje dla Rumunii, Bułgarii i Grecji.

3)

Po trzecie, we wniosku Komisji wprowadzono nowy pułap dla bogatych państw
członkowskich, których DNB na mieszkańca wynosi co najmniej 120% średniej
unijnej. Państwa te nie mogą otrzymać więcej środków niż w latach 2014–2020.
Ograniczenie to wpłynie na alokacje dla sześciu państw członkowskich: Belgii,
Szwecji, Niderlandów, Austrii, Danii i Luksemburga.

Dolne limity

28 Najważniejszym dolnym limitem proponowanym przez Komisję jest zasada, by

alokacja dla poszczególnych państw członkowskich nie mogła być niższa niż 76% kwoty,
którą dane państwo otrzymało w okresie programowania 2014–2020. Jest to znacznie
wyższy limit niż w poprzednim okresie programowania, gdy był on ustanowiony na
poziomie 55%. W latach 2021-2027 za sprawą tego limitu korzyści odniesie pięć
państw: Węgry, Litwa, Estonia, Malta i Czechy.

29 Mechanizm alokacji sprawia, że regiony w okresie przejściowym nie mogą uzyskać
kwoty mniejszej od tej, jaką by otrzymały, gdyby należały do kategorii regionów lepiej
rozwiniętych (pkt 15.1). Proponuje się także wprowadzenie dodatkowego dolnego
limitu łagodzącego skutki przejścia dotychczasowego regionu słabiej rozwiniętego do
wyższej kategorii, gdyż w przeciwnym wypadku także ta zmiana poskutkowałaby niższą
alokacją. Regiony, które znajdą się w takiej sytuacji, nie mogą otrzymać alokacji
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mniejszej niż 60% ich corocznej alokacji w ramach celu „Inwestycje na rzecz
zatrudnienia i wzrostu” na lata 2014–2020.

Wyłączenia

30 Górne i dolne limity mają zastosowanie do wszystkich środków finansowych

otrzymywanych przez region lub państwo członkowskie w ramach polityki spójności,
lecz obowiązują dwa wyjątki od tej zasady:
o

alokacje środków na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna”. W opinii
Komisji dzięki temu wyłączeniu unika się nierównomiernych alokacji dla
graniczących ze sobą państw;

o

górny limit dotyczący alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych na podstawie PKB
(zob. pkt 27.1). W opinii Komisji dzięki temu wyłączeniu unika się dalszego
zmniejszenia alokacji, które już i tak są stosunkowo niskie.

Dodatkowe dostosowania

31 Komisja proponuje, aby po uwzględnieniu górnych i dolnych limitów zastosować

dwa dodatkowe dostosowania. Po pierwsze, wystąpiła z propozycją, aby w latach
2021–2027 utrzymać transfer środków w wysokości 11 mld euro z Funduszu Spójności
na rzecz zarządzanego bezpośrednio instrumentu „Łącząc Europę” w zakresie
transportu 17.

32 Po drugie, Komisja zaproponowała, aby w latach 2021–2027 zarezerwować

100 mld euro na EFS+ oraz 216,8 mld euro na EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzez
zatrudnienia i wzrostu”. Tymczasem zgodnie z opisaną powyżej metodyką oba te
fundusze są traktowane wspólnie i otrzymują wspólną alokację. Niezależnie od
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów z maja 2018 r.
Komisja przedstawiła w październiku tego samego roku propozycję metodyki alokacji
środków na potrzeby EFS+ z myślą o rozdziale alokacji na rzecz EFS+ i EFRR na szczeblu
państw członkowskich.

17

Instrument „Łącząc Europę” w zakresie transportu ma na celu wsparcie inwestycji
polegających na budowie w Europie nowej infrastruktury transportowej oraz
remontowaniu i modernizacji infrastruktury już istniejącej. Koncentruje się na projektach
transgranicznych i projektach mających wyeliminować niedobory przepustowości, a także
na priorytetach horyzontalnych takich jak systemy zarządzania ruchem.
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33 Metodyka ta, służąca do ustalenia udziału środków przypadającego na EFS+, jest

podobna do metody stosowanej w latach 2014–2020 i wygląda następująco (w tabeli 7
można znaleźć przykład jej zastosowania):
1)

Dla każdego państwa członkowskiego punktem wyjścia obliczeń jest udział
przydzielonych mu zasobów EFS na lata 2014–2020 w przyznanej mu łącznej
alokacji środków z EFS i EFRR na ten okres programowania.

2)

Udział ten jest następnie korygowany na podstawie dwóch dodatkowych
kryteriów, dotyczących bezrobocia młodzieży (wskaźnik NEET określający odsetek
osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się) i włączenia
społecznego (wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –
AROPE). Wskaźniki te wynikają z Europejskiego filaru praw socjalnych i są
odbiciem priorytetów polityki prowadzonej za pośrednictwem EFS+ 18. Mechanizm
funkcjonowania tych dostosowań przedstawiono w załączniku IX.

3)

Sumę wszystkich udziałów należy następnie zestawić z całkowitymi dostępnymi
zasobami EFS+.

18

W okresie 2021–2027 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejski Fundusz
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zostaną włączone do EFS+.
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Tabela 7 – Przykładowa alokacja środków EFS+ obliczona dla państwa
członkowskiego
Państwo członkowskie

A. Dane wyjściowe

(1) Alokacja dla państwa członkowskiego w ramach celu „Inwestycje
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” na lata 2021–2027
(2) Udział EFS+ (w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych i FEAD) w latach 2021–2027

15 mld EUR
40%

(3) Wskaźnik NEET w państwie członkowskim
(4) Dostosowanie o 1,5% na podstawie poziomu bezrobocia
młodzieży
(gdyż wskaźnik NEET > 16,4% – załącznik IX)
B. Dostosowania na podstawie
bezrobocia młodzieży i włączenia
społecznego

C. Dostosowanie na podstawie
dostępności zasobów EFS+

20%

+1,5%

(5) Wskaźnik AROPE w państwie członkowskim

25%

(6) Dostosowanie o 1% na podstawie wskaźnika włączenia
społecznego
(gdyż 23,9% < wskaźnik AROPE < 30,3% – załącznik IX)

+1%

(7) Udział EFS+ po dostosowaniu = (2) + (4) + (6)
(8) Początkowa kwota środków z EFS+ przydzielona państwu
członkowskiemu = (7) x (1)

6 375 mln EUR

(10) Suma początkowych kwot środków z EFS+ przydzielonych
wszystkim państwom członkowskim
(11) Środki z EFS+ dostępne na lata 2021–2027*

99,45 mld EUR

(12) Przelicznik dostosowania = (11) / (10)
D. Końcowa alokacja środków z EFS+ na lata 2021–2027 = (8) x (12)

42,5%

103 mld EUR
96,6%
6 155 mln EUR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
* Od kwoty 100 mld euro stanowiącej łączne środki finansowe EFS+ przed alokacją odliczono kwoty
0,2 mld euro na rzecz współpracy transnarodowej w ramach EFS+ i 0,35 mld euro na pomoc techniczną
wdrażaną przez Komisję.

Końcowe alokacje

34 W tabeli 8 zestawiono rezultaty metodyki alokacji zastosowanej w latach 2014–
2020 w zależności od rodzaju regionu i metodykę proponowaną na lata 2021–2027.
Mimo mniejszej ilości środków z Funduszu Spójności całkowita względna alokacja
środków finansowych w ramach polityki spójności na rzecz regionów słabiej
rozwiniętych zaproponowana we wniosku na lata 2021–2027 nie zmienia się i wciąż
stanowi trzy czwarte dostępnych środków (pkt 20).
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Tabela 8 – Alokacja w zależności od rodzaju regionu
Fundusz / Rodzaj regionu

2014–2020

2021–2027

Fundusz Spójności

22%

13%

EFRR / EFS+, regiony słabiej rozwinięte

53%

62%

EFRR / EFS+, regiony w okresie przejściowym

10%

14%

EFRR / EFS+, regiony lepiej rozwinięte

15%

11%

Ogółem

100%

100%

Udział środków na rzecz regionów słabiej
rozwiniętych w finansowaniu ogółem
z Funduszu Spójności oraz EFRR / EFS+

75%

75%

Źródło: Prezentacja Komisji Europejskiej pt. „EU Budget for the future: Regional development and
cohesion” [Budżet UE: rozwój regionalny i spójność].

35 Alokacje dla państw członkowskich na lata 2021–2027 w rozbiciu na fundusze

przedstawiono w tabeli 9.
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Tabela 9 – Proponowane alokacje dla państw członkowskich na lata
2021–2027 w rozbiciu na fundusze (w mln euro, w cenach bieżących)

EFS+

Europejska
współpraca
terytorialna

EFRR

Fundusz
Spójności

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0

Pomoc techniczna*

349

737

29

153

Współpraca
transnarodowa*

200
1 206
9 498

46 692

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Niderlandy
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja

Europejska inicjatywa miejska*

100 000

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

11 285

2 027

1 206
372 991

564

Współpraca międzyregionalna**
OGÓŁEM

Wniosek
w tym
dotyczący
transfer na
rozporządzenia
rzecz
Transfery*
w sprawie
instrumentu
wspólnych
„Łącząc
przepisów,
Europę”
załącznik XXII

216 808

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.
* Do transferów zalicza się: pomoc techniczną (0,35% alokacji w ramach EFRR / EFS+, Funduszu
Spójności i Europejskiej współpracy terytorialnej), współpracę transnarodową (w ramach EFS+) oraz
Europejską inicjatywę miejską (w ramach EFRR). Stanowią one środki finansowe, którymi zarządza
Komisja, nie są zatem bezpośrednio dostępne dla państw członkowskich. Orientacyjne alokacje
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transferów w rozbiciu na państwa członkowskie pokazano, aby zachować spójność z wnioskiem Komisji
dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
** Komponenty międzyregionalne Europejskiej współpracy terytorialnej nie są przydzielone dla państw
członkowskich.
Uwaga: w tabeli występują rozbieżności wynikające z zaokrągleń.

36 Po raz pierwszy we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych

przepisów Komisja podała kwoty przydzielone każdemu państwu członkowskiemu
w wyniku zastosowania opisanej powyżej metodyki. Na wykresie 3 przedstawiono
alokacje proponowane na lata 2021–2027 dla państw członkowskich oraz ich względne
zmiany w porównaniu z alokacjami na okres programowania 2014–2020, według stanu
na maj 2018 r.

Wykres 3 – Alokacje dla państw członkowskich na lata 2021–2027
w porównaniu z alokacjami na lata 2014–2020 (wyrażone w cenach
z 2018 r.)
górny limit (+8%)

dolny limit (-24%)

wzrost / spadek w mld EUR
(w cenach z 2018 r.)

-0,3

-1,6

-0,9
-0,5

Bułgaria
Rumunia
Grecja
Włochy
Finlandia
Hiszpania
Cypr
Szwecja
Austria
Niderlandy
Luksemburg
Dania
Belgia

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3
-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0,1
+1,6

+2,3

+0,7
+2,0
+1,4

Francja
Chorwacja
Portugalia
Słowenia
Irlandia
Łotwa
Niemcy
Słowacja
Polska
Malta
Estonia
Węgry
Czechy
Litwa

0%

5%

10 %

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

37 Z wykresu 3 wynika, że wprawdzie proces alokacji jest w dużej mierze podobny,

a znaczne rozbieżności mają zostać zniwelowane za sprawą górnych i dolnych limitów,
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jednak zmiany alokacji dla poszczególnych państw członkowskich wahają się od spadku
o 24% do wzrostu o 8%, przy czym średnia zmiana to spadek o 10%. Istotnym
czynnikiem jest zmieniony poziom zamożności wielu regionów, co prowadzi do
zaklasyfikowania ich do innej kategorii (zob. mapy w załączniku X). Najważniejsze
zmiany są następujące:
—

Estonia i Litwa, a także niektóre regiony w Czechach, Polsce i Bułgarii przechodzą
z kategorii regionów słabiej rozwiniętych do kategorii regionów w okresie
przejściowym,

—

w Grecji i Hiszpanii wzrasta znacząco liczba regionów z kategorii regionów słabiej
rozwiniętych, podobne zjawisko – choć o mniejszym natężeniu – ma miejsce we
Włoszech i w Portugalii,

—

w kilku państwach niegdysiejsze regiony lepiej rozwinięte przechodzą do kategorii
regionów w okresie przejściowym – dotyczy to Finlandii, Francji, Niemiec,
Niderlandów, Słowenii, Austrii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru i Irlandii.
Zmiana ta jest w części spowodowana nowym progiem dla regionów w okresie
przejściowym (zob. pkt 14).
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Uwagi końcowe i nadchodzące
wydarzenia
38 W proponowanym procesie alokacji środków na lata 2021–2027 wykorzystuje się

model stosowany w poprzednich okresach programowania. Na niektórych jego
etapach uwzględniono wprawdzie zmianę klimatu i migracje, jednak efekt tej
modyfikacji jest ograniczony. Najważniejszym czynnikiem pozostaje względna
zamożność, a 75% środków finansowych ma trafić, podobnie jak w poprzednich
okresach programowania, do regionów słabiej rozwiniętych. Działania Komisji
związane z procesem alokacji są bardziej przejrzyste niż dotychczas. We wniosku
dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów opublikowała ona pełną
proponowaną metodykę wraz z alokacjami wynikającymi z jej zastosowania. Zgodnie
z tym wnioskiem poszczególne państwa członkowskie otrzymałyby środki finansowe
w ramach polityki spójności w wysokości od 76% do 108% środków otrzymanych
w latach 2014–2020.

39 Ostatni etap procesu alokacji środków przebiega bez wykorzystania metodyki

przedstawionej we wniosku Komisji, w toku politycznych negocjacji między
instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi (pkt 06). Negocjacje te mogą
dotyczyć takich zagadnień jak ewentualna aktualizacja obliczeń w świetle dostępnych
nowych danych. Wcześniejsze alokacje – w okresach programowania 2007–2013
i 2014–2020 – były oparte na danych dostępnych dwa lata przed rozpoczęciem danego
okresu programowania, a negocjacje polityczne prowadziły do przyznania
dodatkowych środków niektórym państwom członkowskim i regionom 19.

40 Pierwotnym celem Komisji, gdy przedstawiała ona pakiet wniosków w maju

2018 r., było osiągnięcie porozumienia w sprawie WRF przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego w maju 2019 r. Według stanu na luty 2019 r. zmieniony harmonogram –
zgodny z konkluzjami Rady Europejskiej – przewiduje osiągnięcie kompromisu
w sprawie wieloletnich ram finansowych jesienią 2019 r. i wkrótce potem zakończenie
negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

19

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów nr 1303/2013, załącznik VII, art. 14–20.
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Załączniki
Załącznik I — Zmiany kryteriów alokacji środków na przestrzeni
trzech ostatnich okresów programowania
Kryteria

2007–2013
Rozp. nr 1083/2006, załącznik II
Cel „Konwergencja”

Alokacja dla konkretnego regionu
Współczynnik zamożności kraju
DNB na mieszkańca < 82% średniej UE
82% < DNB na mieszkańca < 99% średniej UE
DNB na mieszkańca > 99% średniej UE
Dodatkowe premie
Stopa bezrobocia (powyżej 15. roku życia)

Bezrobocie młodzieży (15–24 lata)

liczba ludności w regionie x różnica w poziomie zamożności (PKB na
mieszkańca w regionie – średnia UE)
4,25%
3,36%
2,67%

700 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób bezrobotnych
dla wszystkich regionów objętych celem „Konwergencja”

Niski poziom wykształcenia (25–64 lata)

Emisja gazów cieplarnianych
Migracje

Wsparcie przejściowe

Teoretyczny poziom intensywności pomocy
poziom minimalny

poziom maksymalny
Rzeczywisty poziom intensywności pomocy

Dodatkowe premie
Stopa bezrobocia (powyżej 15. roku życia)

Bezrobocie młodzieży (15–24 lata)

Niski poziom wykształcenia (25–64 lata)

Emisja gazów cieplarnianych
Migracje

75% / 80% regionalnego poziomu intensywności pomocy na
mieszkańca z 2006 r. w 2007 r., a następnie obniżka liniowa aż do
osiągnięcia średniego krajowego poziomu intensywności pomocy na
mieszkańca dla celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” na
2011 r. / w 2013 r.

600 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób bezrobotnych
dla wszystkich regionów objętych celem „Konwergencja”
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2014–2020

2021–2027

Rozp. w sprawie wspólnych przepisów nr 1303/2013, załącznik VII

Wniosek dotyczący rozp. w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII

Regiony słabiej rozwinięte

Regiony słabiej rozwinięte

liczba ludności w regionie x różnica w poziomie zamożności
(PKB na mieszkańca w regionie – średnia UE)

liczba ludności w regionie x różnica w poziomie zamożności
(PKB na mieszkańca w regionie – średnia UE)

3,15%

2,80%

2,70%

1,30%

1,65%

0,90%

1 300 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób
bezrobotnych dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych

500 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób
bezrobotnych dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych
500 EUR rocznie x
liczba bezrobotnych osób młodych powyżej średniej liczby
bezrobotnych osób młodych dla wszystkich regionów słabiej
rozwiniętych
250 EUR rocznie x
liczba osób powyżej średniej liczby osób z niskim
wykształceniem dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych
1 EUR rocznie za każdą tonę ekwiwalentu CO2 przekraczającą w
2016 r. wartości docelowe na rok 2030
400 EUR rocznie na mieszkańca
w odniesieniu do średniej rocznej migracji netto spoza UE do
państwa członkowskiego w latach 2013–2016

Regiony przejściowe

Regiony w okresie przejściowym

średnia intensywność pomocy dla lepiej rozwiniętych
regionów państwa członkowskiego na mieszkańca rocznie; w
przypadku braku regionów lepiej rozwiniętych – średnia UE dla
tych regionów (19,8 EUR)
40% kwoty, która otrzymałby teoretyczny region z PKB na
mieszkańca na poziomie 75%
linearna interpolacja względnego PKB regionu na mieszkańca
w porównaniu ze średnią UE

średnia intensywność pomocy dla wszystkich lepiej
rozwiniętych regionów w UE (18 EUR) na mieszkańca rocznie

1 300 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób
bezrobotnych dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych

500 EUR rocznie x
liczba osób bezrobotnych powyżej średniej liczby osób
bezrobotnych dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych
500 EUR rocznie x
liczba bezrobotnych osób młodych powyżej średniej liczby
bezrobotnych osób młodych dla wszystkich regionów słabiej
rozwiniętych

60% kwoty, która otrzymałby teoretyczny region z PKB na
mieszkańca na poziomie 75%
linearna interpolacja względnego PKB regionu na mieszkańca w
porównaniu ze średnią UE

250 EUR rocznie x
liczba osób powyżej średniej liczby osób z niskim
wykształceniem dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych
1 EUR rocznie za każdą tonę ekwiwalentu CO2 przekraczającą w
2016 r. wartości docelowe na rok 2030

400 EUR rocznie na mieszkańca
w odniesieniu do średniej rocznej migracji netto spoza UE do
państwa członkowskiego w latach 2013–2016
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Kryteria

2007–2013
Rozp. nr 1083/2006, załącznik II
Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”

Teoretyczna początkowa pula środków
finansowych ogółem
Udziały dla regionów według kryteriów
Liczba ludności
Stopa bezrobocia

całkowita liczba ludności (50%)
liczba bezrobotnych w regionach na poziomie NUTS 3 o stopie
bezrobocia przekraczającej średnią grupy (20%)

Zatrudnienie

liczba miejsc pracy koniecznych do osiągnięcia poziomu zatrudnienia
równego 70% (15%)

Wykształcenie wyższe

liczba zatrudnionych o niskim poziomie wykształcenia (10%)

Niska gęstość zaludnienia

niska gęstość zaludnienia (5%)

Przedwczesne kończenie nauki

PKB

Dostosowanie udziałów z uwzględnieniem
zamożności regionu

Dodatkowe premie
Emisja gazów cieplarnianych
Migracje

zwiększenie lub zmniejszenie całkowitego udziału regionu o + 5% / 5% w zależności od tego, czy jego PKB na mieszkańca znajduje się
poniżej, czy powyżej średniego PKB na mieszkańca dla całej grupy
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2014-2020

2021–2027

Rozp. w sprawie wspólnych przepisów nr 1303/2013, załącznik VII

Wniosek dotyczący rozp. w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony lepiej rozwinięte

całkowita liczba kwalifikującej się ludności x
poziom intensywności pomocy na mieszkańca rocznie (19,8
EUR)

całkowita liczba kwalifikującej się ludności x
poziom intensywności pomocy na mieszkańca rocznie (18 EUR)

całkowita liczba ludności w regionie (25%)
liczba bezrobotnych w regionach na poziomie NUTS 2 o stopie
bezrobocia przekraczającej średnią dla wszystkich regionów
lepiej rozwiniętych (20%)

całkowita liczba ludności w regionie (20%)
liczba bezrobotnych w regionach na poziomie NUTS 2 o stopie
bezrobocia przekraczającej średnią dla wszystkich regionów
lepiej rozwiniętych (20%)

zatrudnienie, które należy dodać, aby osiągnąć wymierny cel
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu dla
regionalnego wskaźnika zatrudnienia (w odniesieniu do osób
w wieku 20–64 lata) równy 75% (20%)

zatrudnienie, które należy dodać, aby osiągnąć średni wskaźnik
zatrudnienia (w wieku 20–64 lata) dla wszystkich regionów
lepiej rozwiniętych (20%)

liczba osób w wieku 30–34 lata z wyższym wykształceniem,
które są konieczne, aby osiągnąć wymierny cel unijnej strategii
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu równy 40% (12,5%)

liczba osób w wieku 30–34 lata z wyższym wykształceniem,
którą należy dodać, by osiągnąć średni odsetek osób z wyższym
wykształceniem (w wieku 30–34 lata) dla wszystkich regionów
lepiej rozwiniętych (20%)

liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości

liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości

zaludnienia poniżej 12,5 mieszkańców/km2 (2,5%)

zaludnienia poniżej 12,5 mieszkańców/km2 (2,5%)

liczba osób przedwcześnie kończących naukę i szkolenia (w
wieku 18–24 lata), które należy odliczyć, aby osiągnąć
wymierny cel unijnej strategii na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu równy 10% (12,5%)

liczba osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie
(w wieku 18–24 lata), które należy odliczyć, aby osiągnąć średni
odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie
(w wieku 18–24 lata) dla wszystkich regionów lepiej
rozwiniętych (15%)

różnica między zaobserwowanym PKB regionu (mierzonym w
SSN) a teoretycznym regionalnym PKB, jeśli dany region
miałby taki sam PKB na mieszkańca jak najzamożniejszy region
na poziomie NUTS 2 (7,5%)

różnica między zaobserwowanym PKB regionu (mierzonym w
SSN) a teoretycznym regionalnym PKB, jeśli dany region miałby
taki sam PKB na mieszkańca jak najzamożniejszy region na
poziomie NUTS 2 (7,5%)

1 EUR rocznie za każdą tonę ekwiwalentu CO2 przekraczającą w
2016 r. wartości docelowe na rok 2030

400 EUR rocznie na mieszkańca
w odniesieniu do średniej rocznej migracji netto spoza UE do
państwa członkowskiego w latach 2013–2016
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Załącznik II — Ramowe zasady ustalania początkowej alokacji środków z funduszy polityki spójności dla
państw członkowskich

Główne
czynniki

Cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”

Fundusz Spójności

Cel „Europejska
współpraca
terytorialna”

Regiony słabiej
rozwinięte

Regiony w okresie
przejściowym

Regiony lepiej
rozwinięte

Państwo czł. o DNB na
mieszk. <90% średniej UE

Państwo członkowskie

różnica w poziomie zamożności
regionu: różnica w PKB na
mieszkańca

różnica w poziomie zamożności
regionu: linearna interpolacja
PKB na mieszkańca

liczba ludności w regionie

liczba ludności w regionie

określona intensywność
pomocy na mieszkańca

określona intensywność
pomocy na mieszkańca

określona pula środków na
obszar

×

×

Współczynniki
dostosowań

współczynnik zamożności
kraju: waga DNB

+

stopa bezrobocia

Dodatkowe
premie

bezrobocie młodzieży

niski poziom wykształcenia

emisja gazów cieplarnianych
migracje

ostateczna alokacja

×

+

×

liczba ludności we wszystkich
regionach lepiej rozwiniętych

×

udział danego regionu (w %):
na podstawie siedmiu
kryteriów społecznogospodarczych

stopa bezrobocia

bezrobocie młodzieży

niski poziom wykształcenia

emisja gazów cieplarnianych
migracje

+

×

udział kraju (w %): na
podstawie liczby ludności i
powierzchni

×

współczynnik zamożności
kraju: waga DNB

×

suma udziałów ustalonych
dla państwa czł. na poziomie
regionów / kraju (w %):
- współpraca lądowa
transgraniczna
- współpraca morska
- współpraca
transnarodowa
- regiony najbardziej
oddalone

emisja gazów cieplarnianych

górne i dolne limity

ostateczna alokacja

×

liczba ludności kwalifikującego się
państwa członkowskiego

migracje

ostateczna alokacja

ostateczna alokacja

ostateczna alokacja

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027, załącznik XXII.
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Załącznik III — Metoda alokacji środków na lata 2021–2027 dla
regionów słabiej rozwiniętych
Załącznik III (a) – Ogólna formuła alokacji środków dla regionów słabiej
rozwiniętych
Metoda alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych
Alokacja dla regionu X

=

Konkretna kwota w
wartościach
bezwzględnych

Współczynnik
zamożności kraju
2,8%

(jeśli DNB na mieszkańca jest
niższy niż 82% średniej UE)

liczba ludności w
regionie
(liczba mieszkańców)

×
różnica w poziomie
zamożności

[PKB na mieszkańca dla UE-27
– PKB na mieszkańca dla
regionu (według standardów
siły nabywczej)]

×

lub

1,3%

Premie

(w stosownych
przypadkach)
stopa bezrobocia
(osoby powyżej 15. roku życia)

bezrobocie młodzieży
(osoby w wieku 15-24 lat)

(jeśli DNB na mieszkańca mieści
się pomiędzy 82% a 99% średniej
UE)

niski poziom wykształcenia
(osoby w wieku 25–64 lata)

lub

emisja gazów
cieplarnianych

0,9%

(jeśli DNB na mieszkańca jest
wyższy niż 99% średniej UE)

migracje

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII pkt 1 lit. a)–g).
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Załącznik III (b) – Współczynniki służące do określenia poziomu wsparcia dla
każdego z regionów słabiej rozwiniętych na podstawie zamożności kraju

Współczynnik
proponowany

Regiony słabiej
rozwinięte objęte
współczynnikiem
w latach 2021–2027

DNB na mieszkańca

Współczynnik
stosowany
w latach
2014–2020

Poniżej 82% średniej UE

3,15%

2,8%

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

82% – 99% średniej UE

2,7%

1,3%

CZ, ES, IT

Powyżej 99% średniej UE

1,65%

0,9%

FR

na lata 2021–
2027

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 1 lit. b), rozporządzenie nr 1303/2013 (załącznik VII)
oraz ocena wstępna wniosków dotyczących WRF i polityki spójności na lata 2021–2027, Centrum Badań
Polityk Europejskich, czerwiec 2018 r.
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Załącznik III (c) – Lista premii przyznawanych regionom słabiej rozwiniętym
i regionom w okresie przejściowym
Stopa bezrobocia
(powyżej 15. roku
życia)

+ 500 euro rocznie na każdą osobę bezrobotną powyżej liczby osób, które
byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniach średniej stopy bezrobocia
we wszystkich regionach słabiej rozwiniętych

Bezrobocie młodzieży + 500 euro rocznie na każdą bezrobotną osobę młodą powyżej liczby osób,
(grupa wiekowa 15– które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniach średniej stopy
24 lata)
bezrobocia osób młodych we wszystkich regionach słabiej rozwiniętych
(niski poziom
wykształcenia)
(grupa wiekowa 25–
64 lata)

+ 250 euro rocznie na każdą osobę, która musiałaby zostać odjęta w celu
osiągnięcia średniego poziomu odsetka osób z niskim wykształceniem (poniżej
wykształcenia podstawowego i wykształcenia gimnazjalnego) we wszystkich
regionach słabiej rozwiniętych

Emisja gazów
cieplarnianych

+ 1 euro za każdą tonę ekwiwalentu CO2 rocznie, o jaką przekroczono w 2016 r.
docelowe krajowe wielkości emisji gazów cieplarnianych poza unijnym
systemem handlu emisjami przyjęte na 2030 r., rozdzielane pomiędzy regiony
na podstawie udziału ich ludności w liczbie ludności kraju. Państwa
członkowskie, które najwięcej zyskały dzięki wprowadzeniu tego kryterium, to
Niemcy, Włochy, Francja i Szwecja.

Migracje

+ 400 euro na osobę rocznie przyznawane w odniesieniu do średniej rocznej
migracji netto spoza UE do państwa członkowskiego w latach 2013–2016 (jeśli
jest ona dodatnia), rozdzielane pomiędzy regiony na podstawie udziału liczby
migrantów w regionie w liczbie migrantów w kraju. Państwa członkowskie,
które najwięcej zyskały dzięki wprowadzeniu tego kryterium, to Niemcy,
Francja, Włochy i Polska.
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Załącznik IV — Metoda alokacji środków na lata 2021–2027 dla
regionów w okresie przejściowym
Europejski Try bunał Obrachunkowy

Metoda alokacji środków dla regionów w okresie przejściowym (EFRR,
EFS+)
Alokacja na mieszkańca dla każdego regionu

Premie

(w stosownych
przypadkach)

7

stopa bezrobocia
(osoby powyżej 15. roku życia)

maksymalna intensywność pomocy

Intensywność pomocy na
mieszkańca rocznie (w EUR)

6

bezrobocie młodzieży

5

(osoby w wieku 15-24 lat)

4

niski poziom wykształcenia
(osoby w wieku 25–64 lata)

3

2

minimalna intensywność pomocy

emisja gazów
cieplarnianych

1

migracje

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

PKB na mieszkańca w
stosunku do średniej UE-27
maksymalna intensywność pomocy

= 60% kwoty, którą otrzymałby region, gdyby należał do kategorii regionów słabiej rozwiniętych z PKB
na mieszkańca na poziomie 75% średniej UE-27 (wg metody dla regionów słabiej rozwiniętych)

minimalna intensywność pomocy = 18 EUR rocznie na mieszkańca x liczba ludności w regionie (wg metody dla regionów lepiej rozwiniętych)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 2 lit. a)–g).
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Załącznik V — Metoda alokacji środków na lata 2021–2027 dla
regionów lepiej rozwiniętych
Załącznik V (a) – Ogólna formuła alokacji środków dla regionów lepiej
rozwiniętych (EFRR / EFS+)
Europejski Try bunał Obrachunkowy

Metoda alokacji środków dla regionów lepiej rozwiniętych (EFRR, EFS+)
Pula środków finansowych ogółem

(= intensywność pomocy na poziomie 18 EUR rocznie na mieszkańca x całkowita
kwalifikująca się liczba ludności)

całkowita liczba ludności w
regionie
(20%)

region 1
(x%)

region 2
(x%)

region 3
(x%) region n

różnica we wskaźniku zatrudnienia
(osoby w wieku 20–64 lata) (20%)
region 1
(x%)

region 2
(x%)

alokacja dla
regionu X

region 3
(x%) region n

=

kryterium

1
(x%)

region 2
(x%)

region 1
(x%)

region n
(x%)

region 2
(x%)

różnica w liczbie osób z wyższym
wykształceniem
(osoby w wieku 30–34 lata) (20%)

region 1
(x%)

kryterium

2
(x%)

region 2
(x%)

emisja gazów
cieplarnianych
+ 1 EUR rocznie za
każdą tonę CO2
przekraczającą w 2016 r.
wartości docelowe na rok
2030

różnica w liczbie osób
przedwcześnie kończących
naukę
(osoby w wieku 18–24 lata)
(15%)

różnica w stopie
bezrobocia
(15%)

region 1
(x%)

Premie

region 3
(x%)

region n

region n
(x%)

różnica w poziomie
zamożności
(PKB) (7,5%)

region 1
(x%)

migracje
400 EUR rocznie na
osobę w odniesieniu do
średniej migracji netto
spoza UE do państwa
członkowskiego (2013–
2016)

region
2

regiony o małej gęstości
zaludnienia (2,5%)
region 1 (x%) region 2

kryterium

3
(x%)

kryterium
4
(x%)

kryterium
5
(w %)

premie

6

7

(w stosownych
przypadkach)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 4–6.
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Załącznik V (b) – Kryteria regionalne uwzględniane przy alokacji środków dla
regionów lepiej rozwiniętych
Kryteria i wartości docelowe na lata 2021–2027
[w przypadku różnic – wartości docelowe na lata 2014–2020]

Waga (%)
2014–2020
2027

1. Całkowita liczba ludności w regionie

25%

20%

2. Liczba bezrobotnych w regionach na poziomie NUTS 2 o stopie
bezrobocia przekraczającej średnią we wszystkich regionach lepiej
rozwiniętych

20%

15%

3. Liczba dodatkowo zatrudnionych osób, którą należy dodać, aby
osiągnąć średni wskaźnik zatrudnienia (20–64 lata) we wszystkich
regionach lepiej rozwiniętych [75%, wartość docelowa w strategii
„Europa 2020”]

20%

4. Liczba osób w wieku 30–34 lata z wyższym wykształceniem,
którą należy dodać, by osiągnąć średni odsetek osób z wyższym
wykształceniem (30–34 lata) we wszystkich regionach lepiej
rozwiniętych [40%, wartość docelowa w strategii „Europa 2020”]

12,5%

20%

5. Liczba osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie
(w wieku 18–24 lata), które należy odliczyć, aby osiągnąć średni
odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie
(18–24 lata) we wszystkich regionach lepiej rozwiniętych [10%,
wartość docelowa strategii w „Europa 2020”]

12,5%

15%

6. Różnica między zaobserwowanym PKB regionu a teoretycznym
regionalnym PKB, gdy dany region ma taki sam PKB na mieszkańca
jak najzamożniejszy region na poziomie NUTS 2

7,5%

7. Liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości
zaludnienia poniżej 12,5 mieszkańców/km2

2,5%

2021–

Źródło: tamże, załącznik XXII, pkt 4 lit. a)–g) oraz rozporządzenie nr 1303/2013 (załącznik VII, pkt 4 lit.
a)–g)).
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Załącznik VI — Metoda alokacji środków na lata 2021–2027 na
potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna”
Załącznik VI (a) – Ogólna formuła alokacji na potrzeby celu „Europejska
współpraca terytorialna”
Metoda alokacji środków na potrzeby celu „Europejska współpraca
terytorialna”
Pula środków finansowych ogółem
kryterium A (36%)

kryterium B (24%)

całkowita liczba mieszkańców wszystkich
regionów na poziomie NUTS 3 leżących przy
granicy lądowej oraz pozostałych regionów na
poziomie NUTS 3, w których co najmniej połowa
mieszkańców regionu zamieszkuje w odległości do
25 kilometrów od granicy lądowej

liczba mieszkańców zamieszkałych w odległości
do 25 km od granic państwa

kryterium C (20%)
kryterium D (9,8%)
liczba mieszkańców wszystkich regionów na
poziomie NUTS 3 leżących wzdłuż granicznej linii
wybrzeża oraz pozostałych regionów na poziomie
NUTS 3, w których co najmniej połowa mieszkańców
regionu zamieszkuje w odległości do 25 kilometrów
od granicznej linii wybrzeża

współpraca
transgraniczna

Alokacja dla
państwa
członkowskiego

=

(

udział
kryterium
A
(x%)

całkowita liczba mieszkańców państw
członkowskich

kryterium E (6,5%)

liczba mieszkańców zamieszkałych
na obszarach granicy morskiej w
odległości do 25 km od granicznej
linii wybrzeża

udział
kryterium B
(x%)

kryterium F (3,7%) liczba mieszkańców regionów najbardziej oddalonych

współpraca
transnarodowa*

udział
kryterium C
(x%)

współpraca
morska*

udział
kryterium D

regiony
najbardziej
oddalone

udział
kryterium
E

Kryterium
F

)

łączna pula

środków
× finansowych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 8.

Załącznik VI (b) –Kryteria podziału środków w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna” w zależności od obszaru
Obszar
„Europejskiej
współpracy
terytorialnej”
Lądowa
współpraca
transgraniczna

Dostępne środki
finansowe ogółem

5,0 mld EUR
(60% x 8,3 mld
EUR)

Sposób podziału środków
60%: udział w całkowitej liczbie mieszkańców
określonych regionów na poziomie NUTS 3 (zob.
kryterium A powyżej)
40%: udział w całkowitej liczbie mieszkańców
zamieszkałych w odległości do 25 km od granic
państwa
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Współpraca
morska*

1,35 mld EUR
(16,3% x 8,3 mld
EUR)

60%: udział w całkowitej liczbie mieszkańców
określonych regionów na poziomie NUTS 3
40%: udział w całkowitej liczbie mieszkańców
zamieszkałych w odległości do 25 km od linii
wybrzeża

Współpraca
ponadnarodowa*

1,65 mld EUR
(20% x 8,3 mld
EUR)

udział ludności państwa członkowskiego
w łącznej liczbie ludności UE

Regiony
najbardziej
oddalone

0,3 mld EUR
(3,7% x 8,3 mld
EUR)

udział liczby mieszkańców zamieszkałych
w regionach najbardziej oddalonych państwa
członkowskiego w łącznej liczbie mieszkańców
regionów najbardziej oddalonych w UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII oraz na podstawie prezentacji Komisji Europejskiej pt.
„Methodology for determining financial allocations by Member State” [Metodyka stosowana przy
ustalaniu alokacji finansowych dla państw członkowskich].
* We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej (COM(2018)
374 final) współpraca transnarodowa i morska stanowią jeden komponent, którego budżet wynosi 3 mld
euro. Jego podziału (na kwoty w wysokości 1,35 mld euro i 1,65 mld euro) dokonuje się jedynie w celu
alokacji środków dla państw członkowskich.
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Załącznik VII — Metoda alokacji środków na Fundusz Spójności
na lata 2021–2027
Metoda alokacji środków na Fundusz Spójności z ponownym
przeliczeniem
1

Kwalifikujące się państwa członkowskie

[= państwa, w których PKB na mieszkańca (w SSN) < 90% średniej dla UE-27]
2

Łączna pula środków finansowych na Fundusz Spójności

( intensywność pomocy na poziomie 62,9 EUR rocznie na mieszkańca x całkowita liczba ludności kwalifikującego się państwa
członkowskiego)
3

udział kraju w puli środków
na Fundusz Spójności
liczba ludności kraju powierzchnia kraju
(50%)
(50%)
region 1
(x%)

region 2
(x%)

n

region 1
(x%)

region 2
(x%)

n

Sposób alokacji

×

dostosowanie w oparciu o
zamożność kraju

(= krajowy DNB na mieszkańca w
porównaniu ze średnim DNB na
mieszkańca wszystkich kwalifikujących
się państw członkowskich)

×

współczynnik do
ponownego przeliczenia
udziałów
(udziały wszystkich państw
członkowskich muszą
sumować się do 100%)

4

Końcowa alokacja

udział po ponownym przeliczeniu

×

łączna pula środków finansowych na Fundusz Spójności

Uwaga: udział środków z Funduszu Spójności dla kwalifikującego się państwa członkowskiego nie może przekroczyć 1/3 łącznej alokacji
(po odjęciu alokacji na cel „Europejska współpraca terytorialna”)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 7.
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Załącznik VIII — Górne i dolne limity
Załącznik VIII (a) – Górne i dolne limity na lata 2021–2027
Górne i dolne limity na lata 2021–2027
maksymalna kwota

minimalna kwota
76% alokacji na lata
2014–2020

brak

≤

państwo członkowskie

≤

108% alokacji na lata
2014–2020

jeśli PKB na mieszkańca (w SSN) < 60% średniej UE

2,3% PKB

jeśli PKB na mieszkańca (w SSN) mieści się w przedziale
[60%; 65%] średniej UE

1,85% PKB

jeśli PKB na mieszkańca (w SSN) ≥ 65% średniej UE

1,55% PKB

jeśli PKB na mieszkańca (w SSN) ≥ 120% średniej UE

alokacja na lata
2014–2020

≤

≤

region

brak

brak

region słabiej rozwinięty

brak

brak

region w okresie przejściowym

brak

60% alokacji na lata
2014–2020

region, który w latach 2014–2020 należał
do kategorii regionów słabiej rozwiniętych

brak

region lepiej rozwinięty

brak

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, załącznik XXII, pkt 10–13.

Załącznik VIII (b) – Zmiana górnych limitów opierających się na PKB na
przestrzeni ostatnich trzech okresów programowania
Maksymalna alokacja na państwo członkowskie
(wyrażona jako odsetek krajowego PKB)
2021–2027

1.55%

2014–2020

2.30%

2.35%

2.59%

2007–2013

3.24% *

najwyższy górny limit

3.79% *

najniższy górny limit

Źródło: opracowano na podstawie rozporządzenia nr 1083/2006, załącznik II, rozporządzenia
nr 1303/2013, załącznik VII i wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na
lata 2021–2027, załącznik XXII.
* W latach 2007–2013 limity te obejmowały także wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego w finansowanie komponentu
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transgranicznego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Instrumentu Pomocy
Przedakcesyjnej.

Załącznik IX — Kryteria dostosowań alokacji środków z EFS+
Kryterium

Próg

Dostosowanie

wskaźnik NEET na poziomie krajowym
(2015–2017)

powyżej 16,4%

+ 1,5%

16,4% –
11,6% (średnia UE)

+ 1,0%

11,6% –
– 6,9%

+ 0,5%

powyżej 30,3%

+ 1,5%

30,3% –
23,9 % (średnia UE)

+ 1,0%

23,9% –
17,6%

+ 0,5%

wskaźnik AROPE na poziomie krajowym
(2014–2016)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie metodyki alokacji środków z EFS+.
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Załącznik X — Klasyfikacja regionów na potrzeby EFRR / EFS+
Załącznik X (a) – Klasyfikacja regionów na lata 2021–2027

PKB na mieszkańca (w SSN) w regionach na poziomie NUTS 2 w latach 2014–2015–2016
ś rednia dla UE-27 = 100%
< 75% (regiony słabiej rozwinięte)
75%–100% (regiony w okresie przejściowym)
˃= 100% (regiony lepiej rozwinięte)
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Załącznik X (b) – Klasyfikacja regionów na lata 2014–2020

PKB na mieszkańca (w SSN) w latach 2007–2009 średnia dla UE-27 = 100%
ka tegoria
regiony słabiej rozwinięte
regiony w okresie przejściowym
regiony lepiej rozwinięte

Uwaga: Majotta będzie się kwalifikowała jako
region słabiej rozwinięty.
Źródło: DG REGIO.

Informacje na temat przeglądów punktowych w trybie pilnym
publikowanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
W przeglądach punktowych w trybie pilnym Trybunał nie wykorzystuje nowych prac
kontrolnych ani nie przedstawia nowych ustaleń kontrolnych czy zaleceń. Prezentuje
natomiast i ustala stan faktyczny w zakresie szczegółowych zagadnień, czemu
towarzyszy ukierunkowana analiza pozwalająca lepiej zrozumieć poruszane kwestie.
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Zespół kontrolny Trybunału
Niniejszy przegląd punktowy w trybie pilnym został przyjęty przez Izbę II zajmującą się
takimi obszarami wydatków jak inwestycje w obszarze spójności oraz na rzecz wzrostu
gospodarczego i włączenia społecznego. Członkiem sprawozdawcą jest Iliana Ivanova,
przewodnicząca tej izby, a w prace zaangażowani byli Mihail Stefanov, szef gabinetu
i James Verity, attaché; Niels-Erik Brokopp, kierownik; Mariya Zhekova, koordynator
zadania, a także Tristan Le Guen, kontroler.
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