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Komunikat KE 2.02.2018 (COM(2018)321)
„Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i 
broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”









Fundusze na politykę spójności w obecnym i przyszłym budżecie

Źródło: POLITICO w 
oparciu o dane KE



Zmiany w rozkładzie alokacji na politykę spójności między 
obecnym i przyszłym budżetem

Źródło: POLITICO w 
oparciu o dane KE



265,2 
BEUR

78,8 
BEUR

Pillar 1             Pillar 2

WPR 2021-2027 = 



Zmiany w proponowanym rozkładzie alokacji na rozwój 
obszarów wiejskich

(Source: CAP Strategic Plan Regulation, MFF 14-20)





Budżet: 5,45 mld EUR
Klimat (1,95 mld EUR): 

 Adaptacja i łagodzenie
 Czysta energia

Środowisko (3,5 mld EUR): 
 Gospodarka o obiegu 

zamkniętym i jakość życia 
(1,35 mld EUR)

 Przyroda i różnorodność
biologiczna (2,15 mld EUR).

Rodzaje projektów
 Tradycyjne
 Zintegrowane – w tym strategiczne

projekty ochrony przyrody (SNaPs)
 Pomoc techniczna



 Ustanawia warunki podstawowe 
dla funduszy (= warunki ex-
ante/wstępne)
• Warunek dotyczący PAF:

 Cel szczegółowy -
bioróżnorodność

 Obowiązek zapewnienia synergii z 
LIFE

 Wskaźniki (rodzaje interwencji):

• No. 49: Ochrona, regeneracja i 
zrównoważone wykorzystanie 
obszarów Natura 2000

• No. 50: Ochrona przyrody i 
różnorodności biologicznej, 
zielona infrastruktura

Rozporządzenie ws. wspólnych przepisów 
(CPR)

EFRR FS EFMREFS+

Główne cele polityki (CP):
1. Bardziej inteligentna Europa
2. Bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa
3. Lepiej połączona Europa
4. Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym
5. Europa bliżej obywateli



EFRR/FS

Cel szczegółowy:

2b(vii) sprzyjanie bioróżnorodności 
i rozwojowi zielonej infrastruktury 
w środowisku miejskim oraz 
zmniejszanie zanieczyszczenia;

Propozycja poprawki:
„sprzyjanie ochronie przyrody 
bioróżnorodności i rozwojowi zielonej 
infrastruktury, w szczególności 
w środowisku miejskim oraz 
zmniejszanie zanieczyszczenia”;

Wskaźniki wykonania:
RCO 37 - Powierzchnia obszarów Natura 
2000 objętych środkami ochrony 
i odtworzenia zgodnie z priorytetowymi 
ramami działania
RCO 99 - Powierzchnia poza obszarami 
Natura 2000 objęta środkami ochrony 
i odtworzenia



Koncentracja tematyczna



WPR

Dwa filary, dwa fundusze:
 Filar I - EFRG
• Koniec z zazielenieniem
• Większe ukierunkowanie na wyniki
• Zredukowane płatności bezpośrednie

 Filar II - EFRROW
• 30% na środowisko (obszar z 

ograniczeniami naturalnymi?)
• Możliwość kontynuowania tych samych 

działań co w 2014-2020
• Obowiązek zapewnienia zgodności z 

PAF

Nowy mechanizm: plany strategiczne 
obejmujące oba filary

• Obowiązek konsultacji z organami 
ochrony środowiska

• Utrzymana możliwość przesunięć 
środków między filarami

• Wskaźniki dotyczące bioróżnorodności
• Synergia z LIFE



EFMR

Priorytety:

 zrównoważone rybołówstwo i ochrona 
żywych zasobów morza

 rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki

 międzynarodowego zarządzanie oceanami 
oraz bezpieczeństwo i czystość mórz 
i oceanów i ich ochrona

•Budżet: 6,14 mld EUR
•(Art. 22) Ochrona i odbudowa różnorodności 
biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych 
oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych: 

 zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz ich 
odbudowę i monitorowanie, zgodnie z 
priorytetowymi ramami działań ustanowionymi 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG; 
 ochronę gatunków na mocy dyrektywy 
92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, zgodnie 
z priorytetowymi ramami działań 
ustanowionymi zgodnie z art. 8 dyrektywy 
92/43/EWG.

Art. 23 wsparcie dla akwakultury
Art. 26 wsparcie rozwoju lokalnego i
Art. 24 badań



Ochrona praworządności



0.80 €/kg




