
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1298/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji finansowej dla 
niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 177, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego, 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W kontekście negocjacji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020 konieczne jest uregulo
wanie niektórych kwestii związanych z ostatecznym 
wynikiem negocjacji. 

(2) Na posiedzeniu w dniach 27 i 28 czerwca 2013 r. Rada 
Europejska uznała, że należy znaleźć budżetowe rozwią
zanie tych kwestii w odniesieniu do państw członkow
skich najbardziej dotkniętych kryzysem, mianowicie 
Francji, Włoch i Hiszpanii, 

(3) Uwzględniając obecny kryzys gospodarczy, w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i teryto
rialnej Unii, a także jako wkład do szczególnych działań, 
które są potrzebne, aby sprostać specyficznym 
problemom bezrobocia, w szczególności bezrobociem 
osób młodych, oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego 
we Francji, Włoszech i w Hiszpanii, należy zwiększyć 
alokacje środków w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) na rzecz tych państw członkowskich 
na rok 2013. 

(4) W celu ustalenia kwot, jakie mają zostać alokowane zain
teresowanym państwom członkowskim zgodnie z załącz
nikiem I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ( 2 ) 
należy zmienić przepisy określające ogólne zasoby 

funduszy na trzy cele, do których realizacji się przyczy
niają, oraz załącznik II do tego rozporządzenia określa
jący kryteria i metody wykorzystywane do indykatyw
nego rocznego podziału środków na zobowiązania dla 
poszczególnych państw członkowskich. 

(5) W celu zapewnienia skuteczności zwiększenia środków 
na zobowiązania na 2013 r. i ułatwienia realizacji 
programów operacyjnych należy uwzględnić zdolność 
absorpcyjną zainteresowanych państw członkowskich 
w zakresie celów funduszy „Konwergencja” oraz „Konku
rencyjność regionalna i zatrudnienie”. 

(6) W celu zapewnienia wystarczającego czasu na skorzys
tanie z tych dodatkowych alokacji z EFS przez programy 
operacyjne konieczne jest również przedłużenie terminu 
zobowiązań budżetowych w odniesieniu do programów 
operacyjnych, które mają skorzystać z nowych kwot 
przewidzianych w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006. 

(7) Mając na uwadze, że powyższe środki na zobowiązania 
odnoszą się do roku 2013 r., niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie w trybie pilnym. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1083/2006, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Dostępne zasoby przeznaczone na zobowiązania 
funduszy w okresie 2007–2013 wynoszą 
308 542 551 107 EUR według cen z 2004 r., zgodnie 
z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku I.”;
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2013 r. 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).



b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwoty, o których mowa w ust. 12–30 i 32 załącz
nika II, zawarte są w kwotach, o których mowa w art. 
19, 20 i 21, i są wyraźnie określone w dokumentach 
programowych.”; 

2) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 19 

Zasoby na cel Konwergencja 

Całkowite zasoby na cel konwergencja wynoszą 81,53 % 
zasobów, o których mowa w art. 18 ust. 1 (tzn.: kwota 
251 543 760 146 EUR), i zostają rozdzielone między 
różne komponenty w następujący sposób: 

a) 70,50 % (tzn.: kwota 177 338 880 991 EUR) na finanso
wanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, z zastosowaniem 
do celów obliczenia indykatywnego podziału według 
państw członkowskich następujących kryteriów: liczby 
kwalifikowalnej ludności, zamożności regionu, zamoż
ności kraju oraz stopy bezrobocia; 

b) 4,98 % (tzn.: kwota 12 521 289 405 EUR) na wsparcie 
przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1, z zastosowaniem do celów obli
czenia indykatywnego podziału według państw człon
kowskich następujących kryteriów: liczby kwalifikowalnej 
ludności, zamożności regionu, zamożności kraju oraz 
stopy bezrobocia; 

c) 23,23 % (tzn.: kwota 58 433 589 750 EUR) na finanso
wanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2, z zastosowaniem 
do celów obliczenia indykatywnego podziału według 
państw członkowskich następujących kryteriów: liczby 
ludności, zamożności kraju oraz jego powierzchni; 

d) 1,29 % (tzn.: kwota 3 250 000 000 EUR) na wsparcie 
przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym 
mowa w art. 8 ust. 3. 

Artykuł 20 

Zasoby na cel Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie 

Całkowite zasoby na cel Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie wynoszą 15,96 % zasobów, o których 
mowa art. 18 ust. 1 (tzn.: kwota 49 239 337 841 EUR), 
i zostają rozdzielone między różne komponenty w następu
jący sposób: 

a) 78,91 % (tzn.: kwota 38 854 031 211 EUR) na finanso
wanie, o którym mowa w art. 6, z zastosowaniem do 
celów obliczenia indykatywnego podziału według państw 
członkowskich następujących kryteriów: liczby kwalifiko
walnej ludności, zamożności regionu, stopy bezrobocia, 
wskaźnika zatrudnienia i gęstości zaludnienia; oraz 

b) 21,09 % (tzn.: kwota 10 385 306 630 EUR) na wsparcie 
przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym mowa 
w art. 8 ust. 2, z zastosowaniem do celów obliczenia 
indykatywnego podziału według państw członkowskich 
następujących kryteriów: liczby kwalifikowalnej ludności, 
zamożności regionu, zamożności kraju oraz stopy 
bezrobocia.”; 

3) w art. 21 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Całkowite zasoby na cel Europejska współpraca terytorialna 
wynoszą 2,51 % zasobów, o których mowa w art. 18 ust. 1 
(tzn.: kwota 7 759 453 120 EUR), i – z wyłączeniem kwoty, 
o której mowa w ust. 22 załącznika II – zostają rozdzielone 
między poszczególne komponenty w następujący sposób:”; 

4) w art. 75 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 zobowiązania budże
towe dla kwot, o których mowa w pkt 32 załącznika II, 
podejmuje się do dnia 30 czerwca 2014 r.”; 

5) załącznik I otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Roczny podział środków na zobowiązania w latach 2007-2013 

(o których mowa w art. 18) 

(w euro, ceny z 2004) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 843 551 107”; 

6) w załączniku II dodaje się punkt w brzmieniu: 

„32. Dodatkowe środki finansowe w ramach EFS na 
2013 r. w kwocie 125 513 290 EUR zostają alokowane 
w następujący sposób: 83 675 527 EUR zostanie alokowane 
na rzecz Francji, 25 102 658 EUR zostanie alokowane na 

rzecz Włoch oraz 16 735 105 zostanie alokowane na 
rzecz Hiszpanii.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

V. LEŠKEVIČIUS 
Przewodniczący
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