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02Zespół kontrolny

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli wykonania zadań i kontroli zgodności wybranych ob-
szarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne w taki 
sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania 
zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny 
i społeczny.

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę kontroli II – której przewodniczy członek Trybu-
nału Iliana Iwanowa – zajmującą się takimi obszarami wydatków jak inwestycje w obszarze spójności, na rzecz wzrostu 
gospodarczego i włączenia społecznego. Kontrolą kierował Ladislav Balko, członek sprawozdawca, a w działania kon-
trolne zaangażowani byli: Branislav Urbanič, szef gabinetu; Niels-Erik Brokopp, kierownik; Bernard Witkoś, koordynator 
zadania, a także kontrolerzy: Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu i Anne Poulsen.

Od lewej: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric, Simon Dennett, 
Bernard Witkoś.
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B+R+I: badania, rozwój i innowacje
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EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFS: Europejski Fundusz Społeczny

EFSI: europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

EWT: europejska współpraca terytorialna

IPA: Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

NSRO: narodowe strategiczne ramy odniesienia
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TFUE: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UP: umowa partnerstwa

WRS: wspólne ramy strategiczne
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Cel tematyczny to element strukturalny umów partnerstwa. Jest on wstępnie ustanawiany na podstawie 
ustawodawstwa i aktualnych celów, które powinny być wspierane z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Cele tematyczne stanowią powiązanie z celami strategicznymi na szczeblu UE.

Europejska tablica wyników innowacji (EIS) stanowi ocenę porównawczą wyników badań i innowacji 
w państwach członkowskich UE przeprowadzaną przez Komisję. Przedstawia ona zdolności innowacyjne kraju 
w formie jednego syntetycznego wskaźnika składającego się z trzech głównych typów wskaźników: czynników 
rozwoju, działalności przedsiębiorstw i produktów, a także ośmiu wymiarów innowacji, obejmując łącznie 25 
wskaźników.

Europejska współpraca terytorialna (EWT), finansowana z EFRR, zapewnia ramowe zasady współpracy, 
wdrażania wspólnych działań i wymiany politycznej między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
z różnych państw członkowskich.

Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa – zestaw zasad ustanowionych w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 w celu wspierania państw członkowskich oraz ułatwienia im organizacji 
i wdrażania partnerstwa w zakresie przygotowania i wdrażania umów partnerstwa i programów operacyjnych.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) to pięć odrębnych funduszy wspierających realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
w całej Unii, a także wykonanie zadań dotyczących poszczególnych funduszy. Ich ramy polityczne są ustanowione 
dla siedmioletniego okresu budżetowego WRF. Do funduszy tych należą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla regionów, 
w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Odbywa się to poprzez wspieranie wdrażania 
gwarancji dla młodzieży, tak aby uzupełniała ona i wzmacniała działania finansowane z EFS. W ramach tej inicjatywy 
finansowane są działania skierowane bezpośrednio do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej 
się (NEET) w wieku poniżej 25 lat (lub, jeśli państwa członkowskie uznają to za właściwe, poniżej 29 lat).

Interwencja oznacza wszelkie działania lub operacje prowadzone przez organy publiczne lub inne organizacje, 
niezależnie od ich charakteru (polityka, program, działanie lub projekt). Środki stosowane w ramach interwencji 
mogą mieć postać dotacji, pożyczek, dopłat do oprocentowania, gwarancji, udziału w kapitale własnym 
i programach kapitału podwyższonego ryzyka lub innych form finansowania.

Krajowy program reform stanowi dokument, który prezentuje politykę krajową oraz działania podejmowane 
w celu utrzymania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

Logika interwencji ustanawia powiązanie między ocenionymi potrzebami, celami, wkładami (planowanymi 
i przydzielonymi), produktami (zamierzonymi i osiągniętymi) oraz rezultatami (zakładanymi i rzeczywistymi).



08Glosariusz 

Priorytet inwestycyjny to preferowany obszar, w którym Unia Europejska zapewnia swój wkład. Jest on 
ustanawiany na szczeblu unijnym i powiązany z konkretnym celem tematycznym.

Produkty są tym, co wyprodukowano lub osiągnięto za pomocą zasobów przyznanych na daną interwencję (np. 
szkolenia zorganizowane dla młodych osób bezrobotnych, liczba oczyszczalni ścieków lub liczba kilometrów 
wybudowanych dróg itp.).

Program operacyjny określa priorytety i szczegółowe cele państwa członkowskiego oraz sposób wykorzystania 
środków finansowych (fundusze UE oraz współfinansowanie krajowe – publiczne i prywatne) w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym okresie (obecnie 7 lat) na finansowanie 
projektów. Projekty takie muszą przyczyniać się do osiągnięcia pewnej liczby celów określonych na poziomie osi 
priorytetowych PO. PO jest przygotowywany przez państwo członkowskie i musi zostać zatwierdzony przez Komisję 
przed dokonaniem jakichkolwiek płatności z budżetu UE. W okresie realizacji PO może być modyfikowany tylko za 
zgodą obu stron.

Ramy wykonania obejmują zbiór celów pośrednich i celów końcowych określonych dla każdego priorytetu 
w programie i stanowią tym samym ważny filar podejścia zorientowanego na wyniki.

Rezerwa na wykonanie stanowi 6% zasobów przydzielonych na EFRR, EFS i Fundusz Spójności. Zasoby te 
są obecnie zablokowane, ale mogą zostać udostępnione po przeglądzie wyników planowanym na 2019 r., po 
spełnieniu lub przekroczeniu pewnych wymogów.

Rezultat jest wymierną konsekwencją wynikającą – bezpośrednio lub pośrednio – ze stosunku przyczynowo-
skutkowego. Podstawą zorientowanego na rezultaty podejścia do polityki publicznej jest zasada, że 
w interwencjach publicznych należy położyć nacisk na zapewnianie rezultatów, a nie na zarządzanie działaniami lub 
procesami. W kontekście polityki spójności termin „rezultat” odnosi się zwykle do wyników i oddziaływania.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006.

Skutki odnoszą się do długoterminowych skutków społeczno-ekonomicznych, zauważalnych po pewnym czasie 
od zakończenia interwencji, które mogą oddziaływać na bezpośrednich beneficjentów interwencji lub innych 
beneficjentów pośrednich (np. zmniejszenie poziomu bezrobocia, poprawa jakości wody itp.).

Strategia „Europa 2020” to unijna strategia na rzecz wzrostu przyjęta na lata 2010-2020, mająca na celu wyjście 
z kryzysu. Obejmuje ona pięć zasadniczych celów: zatrudnienie; badania i rozwój; klimat/energię; kształcenie; 
włączenie społeczne i ograniczanie ubóstwa.
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Umowy partnerstwa to umowy, które Komisja Europejska zawarła z każdym państwem członkowskim na 
okres programowania 2014-2020. Określają one plany organów krajowych dotyczące wykorzystania środków 
z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz wytyczają cele strategiczne i priorytety inwestycyjne 
każdego państwa, łącząc je z ogólnymi celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmują także m.in. szczegółowe informacje na 
temat warunków wstępnych i ram zarządzania wynikami. Umowy są przygotowywane przez państwa członkowskie 
w dialogu z Komisją i muszą zostać przyjęte przez Komisję.

Warunki wstępne to warunki oparte na kryteriach określonych z góry w umowach partnerstwa, których spełnienie 
uważa się za konieczne w celu skutecznego i efektywnego wykorzystania wsparcia unijnego objętego takimi 
umowami. Państwa członkowskie, przygotowując programy operacyjne współfinansowane z EFRR, Funduszu 
Spójności i EFS na okres programowania 2014–2020, muszą ocenić, czy warunki te są spełnione. W przypadku ich 
niespełnienia należy przygotować plany działania zapewniające ich spełnienie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wkłady to środki finansowe, zasoby ludzkie, materiałowe, organizacyjne lub regulacyjne, które są niezbędne do 
wdrożenia danej polityki, programu lub projektu.

Wspólne ramy strategiczne (WRS) zapewniają wytyczne i pomagają zharmonizować cele, które powinny zostać 
osiągnięte przez różne unijne fundusze w obszarze polityki spójności oraz inne unijne instrumenty i polityki.

Zalecenia dla poszczególnych krajów to zalecenia Rady pod adresem państw członkowskich odnoszące się do 
wyzwań strukturalnych, które należy podjąć w ramach wieloletnich inwestycji wchodzących bezpośrednio w zakres 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Zalecenia opierają się na przeprowadzonej przez Komisję analizie planów reform budżetowych, 
makroekonomicznych i strukturalnych państw członkowskich oraz odnoszą się do okresu kolejnych 12-18 miesięcy. 
Przyjmowane są przez Radę zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE).
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Informacje na temat niniejszego sprawozdania

W niniejszym sprawozdaniu Trybunał przeanalizował, czy umowy partnerstwa zawierane między Komisją 
Europejską i państwami członkowskimi pomagają skuteczniej ukierunkować unijne fundusze strukturalne 
i inwestycyjne. Z poczynionych ustaleń wynika, że mimo początkowych trudności Komisja i państwa człon-
kowskie z powodzeniem wyznaczyły cele i oczekiwane produkty, jakie mają zostać osiągnięte w ramach 
programów objętych tymi umowami. Opracowano jednak zbyt dużą liczbę wskaźników wykonania zadań, 
a niektóre istotne definicje nie są ze sobą zharmonizowane. Aby usprawnić działanie umów, Trybunał sfor-
mułował szereg zaleceń pod adresem Komisji i państw członkowskich.

Informacje na temat umów partnerstwa

I
Umowy partnerstwa to strategiczne plany inwestycyjne dla państw członkowskich UE, w których określono krajowe 
priorytety wydatkowania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres siedmiu lat. 
Zostały one wprowadzone na mocy przepisów i wynegocjowane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie 
w 2014 r. Do grudnia 2015 r. Komisja – na podstawie umów partnerstwa – wynegocjowała łącznie 387 programów 
operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Ponieważ te trzy fundusze stanowią główne instrumenty inwestycyjne UE, dysponujące pulą 
środków w wysokości ok. 350 mld euro na okres programowania 2014-2020, wynik tych negocjacji pokazuje, w jaki 
sposób wydatkowana będzie znaczna część budżetu UE.

Sposób przeprowadzenia kontroli

II
Trybunał postawił sobie za cel zbadanie, czy Komisja skutecznie negocjowała umowy partnerstwa i programy ope-
racyjne, tak aby unijne środki finansowe były w większym stopniu ukierunkowane na priorytety strategii „Europa 
2020”, a interwencje były lepiej uzasadnione pod względem potrzeb inwestycyjnych i oczekiwanych rezultatów. 
Sprawdził również, czy odpowiednio ustanowiono warunki, względem których oceniane miały być wyniki tych pro-
gramów. Kontrola objęła okres od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. W zakres prac kontrolnych wchodziły:

— analiza ram czasowych negocjacji i ocena wewnętrznych procedur Komisji stosowanych w trakcie negocjacji;

— wnikliwa analiza umów partnerstwa i 14 programów operacyjnych w pięciu państwach członkowskich: Hiszpa-
nii, Irlandii, Chorwacji, Polsce i Rumunii. Trybunał udał się również z wizytą studyjną do Danii;

— wywiady z pracownikami Komisji i urzędnikami z państw członkowskich i stałych przedstawicielstw w Brukseli;

— konsultacje z ekspertami w dziedzinie unijnej polityki regionalnej, strukturalnej i spójności oraz w zakresie bu-
dżetowania ukierunkowanego na wyniki.
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Ustalenia Trybunału

III
Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet legislacyjny w obszarze polityki spójności tuż przed rozpoczęciem 
okresu programowania 2014-2020. Komisja rozpoczęła nieformalne negocjacje z państwami członkowskimi już 
w 2012 r., co pomogło złagodzić skutki późnego przyjęcia rozporządzeń. Pomimo trudności Komisja przyjęła pro-
gramy operacyjne w terminach ustanowionych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, a średni czas na 
przyjęcie PO był podobny jak w poprzednim okresie programowania. Mimo to do grudnia 2014 r. przyjętych zostało 
tylko 64% PO w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, co wynikało głównie z opóźnień w przyję-
ciu pakietu legislacyjnego.

IV
Negocjacje między Komisją a państwami członkowskimi okazały się bardziej skomplikowane niż w poprzednich 
okresach. Głównym powodem takiej sytuacji były dodatkowe wymogi, takie jak warunki wstępne czy wymóg okre-
ślenia wyraźniejszej logiki interwencji, problemy informatyczne oraz potrzeba wielokrotnych zatwierdzeń ze strony 
Komisji. Ponadto występowały problemy z jakością wstępnych wersji dokumentów programowych przedkładanych 
przez państwa członkowskie.

V
Umowy partnerstwa okazały się skutecznym instrumentem, jeśli chodzi o wyodrębnianie środków z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na potrzeby celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych oraz ich 
ukierunkowanie na cele strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Osiągnięcie rezulta-
tów strategicznych ustanowionych dla okresu programowania będzie wymagać znacznego wkładu z budżetów kra-
jowych, dodatkowego w stosunku do wydatków w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
a także dalszych działań regulacyjnych i reform strukturalnych. Pokazuje to, że Komisja w coraz większym stopniu 
wykorzystuje programowanie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do wywierania 
wpływu na ogólne zarządzanie gospodarcze w państwach członkowskich.

VI
W przypadku większości przeanalizowanych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Komisja i państwa człon-
kowskie z powodzeniem opracowały programy przewidujące solidniejszą logikę interwencji, z określeniem celów 
interwencji (szczegółowe cele/rezultaty) oraz spodziewanego sposobu ich osiągnięcia (wymagana pula środków 
finansowych, działania, jakie należy podjąć, i oczekiwane produkty).
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VII
Trybunał stwierdził, że sposób zorganizowania programów operacyjnych poskutkował istotnym zwiększeniem 
liczby wskaźników wykonania zadań (produktów i rezultatów), które wymagają monitorowania. Rozporządzenia 
dotyczące poszczególnych funduszy wprowadziły różne wymogi w zakresie gromadzenia i zgłaszania danych na 
temat wykonania w odniesieniu do produktów i rezultatów oraz w zakresie finansowego monitorowania inwestycji. 
Nie ma wspólnej definicji „produktu” i „rezultatu” ani zharmonizowanego podejścia w ramach różnych funduszy do 
korzystania ze wspólnych wskaźników (które muszą być zgłaszane Komisji). Ponadto państwa członkowskie mają 
możliwość definiowania dodatkowych wskaźników produktu specyficznych dla danego programu oraz dzielenia 
wskaźników według regionów.

VIII
Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że państwa członkowskie opracowały tysiące wskaźników wyko-
nania i że liczba wskaźników specyficznych dla danego programu znacznie przekracza liczbę wspólnych wskaź-
ników. Tak wysoka liczba wskaźników będzie skutkowała dodatkowym obciążeniem administracyjnym, a dopiero 
przyszłość pokaże, jak państwa członkowskie wykorzystają te dane. Biorąc pod uwagę różnice w podejściu, w szcze-
gólności w przypadku wskaźników specyficznych dla danego programu, Trybunał wyraża także wątpliwość, czy 
możliwe będzie sensowne zagregowanie danych na temat wykonania zadań. Jeśli chodzi o pozytywne aspekty, 
więcej danych lepszej jakości na temat produktów może poskutkować budżetowaniem bardziej ukierunkowanym 
na wyniki po 2020 r.

Zalecenia Trybunału

IX
Państwa członkowskie powinny:

— przekazywać Komisji informacje finansowe niezbędne w celu skutecznego monitorowania zgodności z wymo-
gami dotyczącymi koncentracji tematycznej (łącznie z odstępstwami przewidzianymi w rozporządzeniu EFRR);

— zaprzestać stosowania wskaźników specyficznych dla danego programu, które stały się zbędne w wyniku mo-
dyfikacji programu;

— dopilnować, by gromadzono dane istotne dla ustalenia skutków interwencji EFRR.

X
Komisja powinna:

— dopilnować, by jej wnioski ustawodawcze dotyczące polityki spójności na okres po 2020 r. zostały przedsta-
wione w takim terminie, by umożliwić zakończenie negocjacji między Parlamentem Europejskim i Radą przed 
rozpoczęciem następnego okresu programowania;

— dopilnować, by państwa członkowskie przestrzegały zasad wyodrębniania środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na potrzeby celów tematycznych;

— zdefiniować wspólną terminologię dotyczącą pojęć „produktu” i „rezultatu” i zaproponować jej uwzględnienie 
w rozporządzeniu finansowym, a także zapewnić, by w rozporządzeniach sektorowych stosowano definicję tych 
pojęć po 2020 r.;
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— dokonać analizy wskaźników specyficznych dla danego programu i wskaźników wspólnych dotyczących pro-
duktów i rezultatów na lata 2014-2020 w celu zidentyfikowania tych z nich, które są najbardziej istotne i odpo-
wiednie na potrzeby określania skutków interwencji UE;

— rozpowszechniać „dobre praktyki” państw członkowskich dotyczące ocen, które mogą w najlepszy sposób 
pomóc określić skutki interwencji UE, a także pomagać państwom członkowskim w aktualizacji ich planów ocen, 
tak by uwzględniały one oceny przeprowadzane zgodnie z dobrymi praktykami;

— wykorzystywać dane gromadzone w drodze rocznych sprawozdań z wykonania oraz rezultaty ocen ad hoc 
i ex post do dokonywania analizy porównawczej osiągniętych wyników, a także – w stosowanych przypadkach – 
w celu promowania analiz porównawczych i umożliwienia wymiany doświadczeń na temat polityki w latach 
2014-2020;

— w odniesieniu do finansowania interwencji w ramach polityki spójności w okresie po 2020 r. stosować w od-
powiednich przypadkach koncepcję budżetowania ukierunkowanego na wyniki, która uzależnia każdorazowe 
zwiększenie zasobów od zwiększenia produktów lub innych rezultatów. W tym kontekście Komisja powinna 
wykorzystywać dane dotyczące faktycznych kosztów jednostkowych ustalonych w okresie 2014-2020.



14Wstęp
Ry

s.
 1 Pula unijnych środków finansowych w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności 

w okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020, łącznie z EWT i Inicjatywą na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji z bazy Infoview, czerwiec 2016 r.

Polityka spójności jako główna polityka inwestycyjna 
UE

01 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS) i Fundusz Spójności to mechanizmy finansowania, za pośrednictwem któ-
rych realizowana jest unijna polityka spójności. Wraz z Europejskim Funduszem 
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskim Fun-
duszem Morskim i Rybackim (EFMR) tworzą one europejskie fundusze struktural-
ne i inwestycyjne.

02 
Polityka spójności stanowi główną politykę inwestycyjną UE wspierającą two-
rzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw, wzrost gospodarczy, 
zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia obywateli. W okresie programo-
wania 2014-2020 łączne środki przydzielone z budżetu UE na potrzeby EFRR, EFS 
i Funduszu Spójności wynoszą 349,4 mld euro, co oznacza wzrost w porównaniu 
z 346,5 mld euro w okresie programowania 2007-20131 (zob. rys. 1).

1 Obliczenia dokonane przez 
Europejski Trybunał 
Obrachunkowy na podstawie 
danych Komisji na temat PO 
przyjętych na okresy 
programowania 2007-2013 
i 2014-2020, Infoview, czerwiec 
2016 r.

Pr
zy

dz
ia

ł w
 m

ld
 EU

R

196

90

63

200

7770
EFRR

EFS

Fundusz 
Spójności

2014-20202007-2013

200

150

100

50

0



15Wstęp 
Ry

s.
 2

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji z bazy Infoview, czerwiec 2016 r.

Pula unijnych środków finansowych w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2014-2020 w podziale na państwa członkowskie (w mld 
euro)

03 
Państwami członkowskimi, na rzecz których przydzielono największą pulę unij-
nych środków finansowych w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2014-2020, są Polska (76,8 mld euro), Włochy (31,1 mld euro) 
i Hiszpania (27,0 mld euro) (zob. rys. 2).
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Przepisy zapewniające większą koncentrację na 
wykonaniu zadań w obszarze polityki spójności 
w latach 2014-2020

04 
Programowanie środków finansowych stanowi pierwszy zasadniczy etap realiza-
cji programów, jako że wytycza w dużej mierze obszary, na które zostaną przy-
dzielone unijne i krajowe środki finansowe w okresie programowania.

05 
Na potrzeby okresu programowania 2014-2020 wprowadzono szereg nowych 
przepisów, których celem jest sprostanie tym oczekiwaniom i które dotyczą 
między innymi:

— ukierunkowania wydatków w obszarze spójności na cele tematyczne i priory-
tety inwestycyjne wynikające ze strategii „Europa 2020”;

— bardziej uporządkowanego zastosowania logiki interwencji podczas progra-
mowania, począwszy od określenia potrzeb inwestycyjnych i specyfikacji 
zamierzonych rezultatów długofalowych;

— bardziej spójnego i wszechstronnego wykorzystania wskaźników wykonania 
zadań do pomiaru postępów w osiąganiu rezultatów;

— ponownego wprowadzenia obowiązkowej rezerwy na wykonanie (obowiąz-
kowej poprzednio w latach 2000-2006 i dobrowolnej w latach 2007-20132) 
w ramach unijnych środków finansowych, która może zostać odblokowana 
tylko wówczas, gdy wskaźniki osiągną konkretne, wcześniej określone cele 
pośrednie;

— warunków wstępnych, przewidujących spełnienie przez państwo członkow-
skie pewnych wymogów (związanych między innymi z transpozycją i skutecz-
nym wdrażaniem prawodawstwa UE oraz istnieniem ram politycznych/stra-
tegicznych) w obszarach inwestycji z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Należy zauważyć, że państwa członkowskie mogą uzyskać 
współfinansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
przed spełnieniem warunków wstępnych. W razie ich niespełnienia Komisja 
może jednak podjąć decyzję o wstrzymaniu części lub wszystkich płatności 
okresowych.

06 
Załącznik I zawiera porównanie wszystkich kluczowych przepisów dla okresu 
programowania 2014-2020 z odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi 
w latach 2000-2006 i 2007-2013. Aspekty związane z ustanawianiem warunków 
wstępnych, specyfikacją wskaźników wykonania zadań oraz ustaleniami dotyczą-
cymi rezerwy na wykonanie zadań będą przedmiotem osobnego sprawozdania 
(zob. pkt 28).

2 Art. 23 i 50 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 
z 31.7.2006, s. 25).
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Przyjęcie ram prawnych na lata 2014-2020 w obszarze 
polityki spójności – najważniejsze etapy

Przygotowanie wniosku ustawodawczego przez Komisję

07 
W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła strategię „Europa 2020”, która ma sprawić, 
że Unia wyjdzie z kryzysu silniejsza, a jej gospodarka będzie przygotowana na 
następne dziesięciolecie. W strategii określono kluczowe priorytety dla wzrostu 
i zasadnicze cele do osiągnięcia przed 2020 r. (zob. załącznik II).

08 
W 2010 r. Komisja przeprowadziła ocenę skutków odnoszącą się do wniosku 
ustawodawczego dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, 
które ustanawia ogólne wspólne przepisy dla wszystkich europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych3. Ocena ta została opublikowana w październi-
ku 2011 r. i zawierała zalecenia dotyczące wykorzystania warunków wstępnych, 
przeglądu osiągniętych wyników, rezerwy na wykonanie i wzmocnionych uwa-
runkowań makrobudżetowych.

09 
W 2012 r. Komisja opracowała stanowiska negocjacyjne dotyczące każdego 
państwa członkowskiego, które zostały przesłane właściwym organom krajo-
wym jesienią 2012 r. przed przedstawieniem ich przez wysokich urzędników 
Komisji. Zawierały one przeprowadzoną przez Komisję analizę głównych wyzwań 
stojących przed każdym państwem członkowskim, wraz z postępami dokona-
nymi w odniesieniu do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, a także opinię 
Komisji na temat najważniejszych priorytetów, które miały być finansowane. 
Stanowiska zawierały także odniesienia do zaleceń dla poszczególnych krajów 
oraz europejskiego semestru. Na późniejszym etapie te dokumenty robocze 
posłużyły za podstawę dla negocjacji prowadzonych przez Komisję z państwami 
członkowskimi.

3 SEC(2011) 1141 final z dnia 
6 października 2011 r. „Ocena 
skutków”.
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Negocjacje między Komisją, Parlamentem Europejskim 
i Radą dotyczące pakietu legislacyjnego w obszarze 
spójności

Pakiet legislacyjny w obszarze spójności był ściśle powiązany 
z wieloletnimi ramami finansowymi

10 
Rozmowy w Parlamencie Europejskim i Radzie w sprawie pakietu legislacyjnego 
w obszarze polityki spójności były ściśle powiązane z rozmowami na temat wie-
loletnich ram finansowych (WRF)4, określających łączną pulę unijnych środków 
finansowych dostępnych w okresie programowania. Te WRF to pierwsze ramy 
przyjęte zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego. Oznacza to, że Rada, 
działając zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednogłośnie przyjmuje 
rozporządzenie w sprawie WRF po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 
Komisja sporządziła swój wniosek w sprawie WRF na lata 2014-2020 w czerwcu 
2011 r. WRF zostały przyjęte przez Radę i Parlament Europejski dopiero w grudniu 
2013 r.5.

Uprawnienia Parlamentu Europejskiego zwiększone dzięki 
zastosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej

11 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwiększył uprawnienia Par-
lamentu Europejskiego, przewidując zastosowanie zwykłej procedury ustawo-
dawczej (współdecyzji) do całego pakietu legislacyjnego w obszarze polityki 
spójności6. Komisja sporządziła swój wniosek w sprawie pakietu legislacyjnego 
w obszarze polityki spójności w październiku 2011 r. W następstwie zmian wpro-
wadzonych w TFUE po raz pierwszy Parlament i Rada odgrywały równą rolę w ne-
gocjacjach dotyczących ogólnych przepisów w sprawie funduszy strukturalnych. 
W poprzednim okresie programowania procedura współdecyzji miała zastoso-
wanie wyłącznie do przepisów dotyczących poszczególnych funduszy. W prak-
tyce oznaczało to, że zarówno Parlament Europejski, jak i Rada mogły wyrazić 
opinię na temat wszystkich wniosków Komisji oraz że konieczne było osiągnięcie 
wspólnego stanowiska przez Komisję, Parlament i Radę. Negocjacje rozpoczęły 
się w lipcu 2012 r. w ramach prezydencji cypryjskiej. Łącznie odbyły się 73 posie-
dzenia tych trzech instytucji, w tym siedem posiedzeń w obecności komisarza, 
wyłącznie w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

12 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia dotyczące pię-
ciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych7 zostały przyjęte przez 
Komisję w dniu 17 grudnia 2013 r. Prawo wtórne, tj. akty wykonawcze i delegowa-
ne, zostało przyjęte do stycznia 2016 r.8 (zob. rys. 3).

4 COM(2011) 398 final z dnia 
29 czerwca 2011 r. „Wniosek 
dotyczący rozporządzenia 
Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2014–2020”.

5 Rozporządzenie Rady (UE, 
Euratom) nr 1311/2013 z dnia 
2 grudnia 2013 r. określające 
wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

6 Art. 177 TFUE.

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Funduszu 
Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) 
nr 1084/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 281); 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 289); 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 470); 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487); oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) 
nr 861/2006, (WE) 
nr 1198/2006 i (WE) 
nr 791/2007 oraz 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 
z 20.5.2014, s. 1).

8 Ostatnim przyjętym 
rozporządzeniem jest 
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Programowanie polityki spójności na lata 2014-2020

Najważniejsze elementy procesu programowania: wspólne 
ramy strategiczne, cele tematyczne, umowy partnerstwa 
i programy operacyjne

13 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów zawiera kluczowe przepisy 
dotyczące programowania celów polityki spójności i odpowiadających im wy-
datków na lata 2014-2020. Proces ten obejmuje w szczególności negocjowanie 
partnerstw i programów operacyjnych między Komisją a państwami członkowski-
mi na podstawie wspólnych ram strategicznych i zdefiniowanych wstępnie celów 
tematycznych.

Wspólne ramy strategiczne

14 
Wspólne ramy strategiczne (WRS) zapewniają strategiczne zasady przewodnie na 
szczeblu UE na potrzeby koordynowania wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z innymi obszarami polityki i instrumentami Unii 
dla całego okresu programowania, z uwzględnieniem celów politycznych, za-
sadniczych celów i inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”9 (zob. załącz-
nik II). W latach 2007-2013 istniały odrębne zestawy strategicznych wytycznych 
dotyczące polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki rybołów-
stwa i polityki morskiej.

Cele tematyczne

15 
W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów10 przewidziano zwiększone 
wykorzystanie logiki interwencji w odniesieniu do okresu 2014-2020 oraz skon-
centrowanie środków finansowych na 11 celach tematycznych (zob. załącznik II). 
Oczekuje się, że te cele przyczynią się do realizacji priorytetów strategii „Europa 
2020”, tj. do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu. Cele tematyczne to cele wysokiego szczebla bez 
przypisanych wartości docelowych, celów pośrednich i wskaźników. Ich zakres 
wykracza poza zakres obszarów priorytetowych strategii „Europa 2020” i jej 
zasadniczych celów11.

rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2016/568 z dnia 
29 stycznia 2016 r. 
uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do warunków 
i procedur stosowanych w celu 
ustalenia, czy kwoty, których 
nie można odzyskać, mają być 
zwracane przez państwa 
członkowskie, w przypadku 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (Dz.U. L 97 
z 13.4.2016, s. 1).

9 Art. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 320).

10 Art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

11 Sprawozdanie roczne 
Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu 
za rok budżetowy 2014, pkt 
3.24 (Dz.U. C 373 z 10.11.2015).
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16 
Przepisy dotyczące poszczególnych funduszy odnoszące się do EFRR, EFS i Fun-
duszu Spójności określają także priorytety inwestycyjne12 powiązane z celami 
tematycznymi. Ponadto istnieje szereg wymogów regulacyjnych dotyczących 
przydziału środków finansowych (zob. ramka 1 i załącznik II). Ramy te prze-
widują, że każde państwo członkowskie powinno zidentyfikować krajowe lub 
regionalne potrzeby inwestycyjne i ukierunkować środki z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na finansowanie tych potrzeb, które w najwięk-
szym stopniu mogą przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
lub zapewniają istotny wkład w ich osiągnięcie.

17 
Priorytety w ramach finansowania należy najpierw ustalić na poziomie umów 
partnerstwa, a następnie na poziomie programów operacyjnych. Ma to wpływ 
na opracowanie koncepcji interwencji pod względem celów szczegółowych, 
które należy osiągnąć w okresie wdrażania, oraz wartości docelowych odnośnych 
wskaźników wykonania zadań.

Koncentracja tematyczna – przegląd najważniejszych wymogów regulacyjnych

Po pierwsze, zakres wsparcia, jakie zapewniać mogą poszczególne fundusze, jest określony w dotyczących ich 
rozporządzeniach: EFRR może zapewniać wsparcie dla celów tematycznych 1-11; EFS – dla celów tematycznych 
8-11, a Fundusz Spójności – dla celów tematycznych 4-7 i 1113.

Ponadto w ramach EFRR stały procent (od 50% do 80%) całej puli środków finansowych w regionach słabiej 
rozwiniętych, w okresie przejściowym i lepiej rozwiniętych musi być przeznaczony na cele tematyczne 1-414. 
Co więcej, minimalny przydział na cel tematyczny 4 musi wynosić od 12% do 20% całego przydziału z EFRR, 
w zależności od typu regionu15.

W ramach EFS co najmniej 20% łącznego przydziału budżetowego na rzecz państwa członkowskiego musi zo-
stać przeznaczone na cel tematyczny 916 oraz, na poziomie programów, od 60% do 80% środków finansowych 
musi być przeznaczone na maksymalnie pięć priorytetów inwestycyjnych17.

Dodatkowo, poza wymogami dotyczącymi poszczególnych funduszy w odniesieniu do koncentracji tematycz-
nej, zakres wsparcia może koncentrować się na obszarach o znaczeniu strategicznym. Na przykład państwa 
członkowskie i regiony, które przeznaczyły środki finansowe na cel tematyczny 1, musiały także opracować 
strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji, tj. musiały wskazać pewną ograniczoną liczbę obszarów inteli-
gentnej specjalizacji o potencjale wzrostu. W strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji należy wyjaśnić, 
w jaki sposób państwa członkowskie i regiony planowały budować przewagę konkurencyjną dla przedsię-
biorstw w danym kraju/regionie. Wymóg ten stanowi część warunku wstępnego 1.118.

13 Art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 i art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1300/2013.

14 Art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013.

15 Art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013.

16 Art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

17 Art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

18 Załącznik XI do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, warunek wstępny 1.1: „Istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform”.

Ra
m

ka
 1

12 Art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013, art. 3 
rozporządzenia (UE) 
nr 1304/2013 i art. 4 
rozporządzenia (UE) 
nr 1300/2013.
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Umowy partnerstwa

18 
Umowy partnerstwa to krajowe plany inwestycyjne przygotowane zgodnie 
z zasadami przewodnimi WRS. Obejmują one cały okres programowania i doty-
czą wszystkich pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dla 
każdego państwa członkowskiego istnieje jedna umowa partnerstwa opracowa-
na na podstawie krajowych programów reform prezentujących politykę krajową 
i działania na rzecz utrzymania wzrostu i zatrudnienia oraz zrealizowania celów 
strategii „Europa 2020”, najnowszych zaleceń dla poszczególnych krajów i odpo-
wiednich zaleceń Rady.

19 
Treść umowy partnerstwa jest określona w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów19, a Komisja wydała dodatkowe wytyczne dotyczące konkretnych 
informacji, jakie mają być zawarte w tych umowach20 (zob. ramka 2). Kluczowe 
części umowy są zatwierdzane przez Komisję.

19 Art. 15 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

20 „Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement” 
(Wytyczne nr 1a, umowa 
partnerstwa), wersja 1, 
kwiecień 2013 r., oraz „Draft 
Template and Guidelines on 
the Content of the Partnership 
Agreement” (Wstępny wzór 
umowy partnerstwa 
i wytyczne w sprawie jej 
treści).

Umowy partnerstwa

Umowy partnerstwa obejmują wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz określają cele 
i cele tematyczne państwa członkowskiego, zapewniając tym samym ogólny przegląd informacji, które są 
uszczegółowiane w poszczególnych PO.

Części podlegające zatwierdzeniu ze strony Komisji obejmują informacje na temat potrzeb rozwojowych 
państwa członkowskiego; wybrane cele tematyczne; szacunkowy przydział wsparcia ze strony UE; wykaz PO 
dla państwa członkowskiego; opis mechanizmów instytucjonalnych; wykaz partnerów i zasadę partnerstwa; 
ocenę potencjału administracyjnego; podsumowanie ocen ex ante; informacje na temat weryfikacji ex ante 
zgodności z zasadą dodatkowości; podsumowanie oceny warunków wstępnych; metodykę i mechanizmy 
zapewniające funkcjonowanie ram wykonania i właściwą alokację rezerwy wykonania oraz podsumowanie 
działań zaplanowanych w programach w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego.
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Programy operacyjne

20 
W latach 2014-2020 trzy europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w ob-
szarze polityki spójności (EFRR, Fundusz Spójności i EFS) nadal są wdrażane za 
pośrednictwem programów operacyjnych. W PO państwo członkowskie ustana-
wia priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe dla interwencji (w całym okresie 
programowania), tak aby osiągnąć wartości docelowe w ramach wybranych 
celów tematycznych, oraz opisuje sposób wykorzystania środków finansowych 
(funduszy UE i współfinansowania krajowego – publicznego i prywatnego) do 
finansowania projektów w tym okresie. PO są przygotowywane przez państwa 
członkowskie zgodnie z WRS i umowami partnerstwa. Każdy PO opiera się na 
osiach priorytetowych (zob. ramka 3).

Programy operacyjne

W ramach każdego PO informacje na temat wybranych celów tematycznych, które mają zostać osiągnięte ze 
wsparciem z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, oraz odpowiednie priorytety inwestycyj-
ne są prezentowane na poziomie osi priorytetowej. Każda oś priorytetowa może być powiązana z więcej niż 
jednym celem tematycznym. Każdy PO obejmuje kilka osi priorytetowych.

PO mają strukturę macierzową. Oznacza to, że prezentują one informacje na temat wykonania zadań i infor-
macje finansowe według dwóch podstawowych parametrów: osi priorytetowych definiowanych indywidu-
alnie przez państwa członkowskie oraz wybranych priorytetów inwestycyjnych określonych w rozporządze-
niach dotyczących poszczególnych funduszy. Informacje te są także podzielone według kategorii regionów, 
takich jak: słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, najbardziej oddalone i lepiej rozwinięte, a także według 
funduszy.

Zasadniczo w programach należy ustanawiać osie priorytetowe, które są jednofunduszowe (tj. obejmujące 
tylko jeden fundusz, jak np. EFRR, EFS lub Fundusz Spójności) oraz które obejmują tylko jeden cel tematyczny 
i jedną kategorię regionów. Możliwe jest jednak ustanowienie osi priorytetowej obejmującej więcej niż jeden 
fundusz i więcej niż jedną kategorię regionów lub ustanowienie osi priorytetowej łączącej priorytety inwesty-
cyjne z różnych celów tematycznych21.

21 Art. 96 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz sekcja 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014 ustanawiającego zasady, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do 
wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1).
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21 
W 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze w sprawie wzoru pro-
gramów operacyjnych, które określa sposób prezentowania ich treści22. PO musi 
zostać zatwierdzony przez Komisję przed dokonaniem jakichkolwiek płatności 
z budżetu UE.

22 Rozporządzenie (UE) 
nr 288/2014.

Ta
be

la
 1 Liczba przyjętych PO: porównanie między okresami programowania 2007-2013 

i 2014-20201

Okres programowania

2014-2020 2007-2013

PO EFRR i PO Funduszu Spójności 124 249

PO EFS 95 118

PO EWT 76 73

PO wielofunduszowe 92 nd.

Łącznie 387 440

1 Tabela ta nie obejmuje PO IPA ani PO FEAD, które nie są przyjmowane na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Źródło: dane Komisji z bazy Infoview oraz SFC2007, dostosowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

22 
Komisja wynegocjowała 387 PO na lata 2014-2020 w porównaniu z 440 PO w po-
przednim okresie. W przypadku 281 PO przewodnią rolę odgrywała Dyrekcja 
Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Dyrekcja Generalna ds. Zatrud-
nienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego była natomiast odpowie-
dzialna za 106 PO EFS.
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Wskaźniki wykonania zadań z punktu widzenia produktów 
i rezultatów

23 
Realizacja działań na poziomie osi priorytetowych PO jest monitorowana i mie-
rzona za pomocą wskaźników wykonania zadań z punktu widzenia produktów 
i rezultatów.

— Wykonanie działań przewidzianych w ramach priorytetów inwestycyjnych PO 
należy mierzyć za pomocą wskaźników produktu. Wspólne wskaźniki produk-
tu są określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy23. 
Państwo członkowskie może ponadto ustanowić dodatkowe wskaźniki pro-
duktu specyficzne dla danego programu.

— Osiągnięcie celów szczegółowych PO mierzy się za pomocą wskaźników 
rezultatu24. Wskaźniki te mogą być specyficzne dla danego programu oraz, 
w przypadku EFS, wspólne.

24 
Od początku okresu 2014-2020 Komisja publicznie udostępnia informacje na 
temat wykonania zadań przekazane przez państwa członkowskie na swo-
jej platformie otwartych danych dla europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych25.

25 
W załączniku III pokazano, w jaki sposób wskaźniki produktu i rezultatu są 
powiązane z celami tematycznymi, priorytetami inwestycyjnymi i celami 
szczegółowymi.

Przepisy proceduralne dotyczące przyjęcia umów 
partnerstwa i programów operacyjnych

26 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów wyszczególnia obowiązki Komi-
sji i państw członkowskich w procesie przygotowywania i przyjmowania umów 
partnerskich i PO. Obydwa te dokumenty są opracowywane przez państwo 
członkowskie w ramach dialogu z Komisją i we współpracy z partnerami (takimi 
jak organy publiczne, partnerzy gospodarczy i społeczni oraz organizacje poza-
rządowe)26. Proces ten musi się opierać na przejrzystych procedurach oraz odby-
wać się zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państw członkowskich.

23 Załącznik I do rozporządzeń 
(UE) nr 1301/2013, 
nr 1304/2013 i nr 1300/2013.

24 Art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

25 Portal Otwartych Danych dla 
europejskich funduszy 
strukturalnych 
i inwestycyjnych (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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kontrolne

27 
W ramach kontroli Trybunał zbadał, czy Komisja skutecznie negocjowała umowy 
partnerstwa i programy operacyjne (PO) z państwami członkowskimi w obszarze 
polityki spójności na lata 2014-2020, tak aby unijne środki finansowe były sku-
teczniej ukierunkowane na priorytety strategii „Europa 2020” oraz aby interwen-
cje były lepiej uzasadnione pod względem potrzeb inwestycyjnych i oczekiwa-
nych rezultatów. Sprawdził również, czy odpowiednio ustanowiono warunki, 
względem których ocenia się wyniki tych programów. W szczególności Trybunał 
ocenił, czy:

— Komisja zakończyła negocjacje dotyczące umów partnerstwa i PO z państwa-
mi członkowskimi tak szybko, jak było to możliwe, oraz w terminach określo-
nych przepisami;

— w ramach negocjacji dotyczących umów partnerstwa Komisja zapewniła 
dostosowanie wydatków w obszarze spójności do strategii „Europa 2020”;

— w PO wykazano wyraźnie, jakimi potrzebami inwestycyjnymi należy się zająć 
i jakie są oczekiwane rezultaty planowanych interwencji;

— mechanizmy monitorowania finansowego oraz wskaźniki wykonania za-
dań z punktu widzenia produktów i rezultatów umożliwiały racjonalne pod 
względem kosztów monitorowanie priorytetów w zakresie wydatkowania 
oraz wykonania zadań, a także zapewniły solidną podstawę dla przyjęcia lep-
szych ustaleń ukierunkowanych na wyniki dotyczących przydziału środków 
finansowych na okres programowania po 2020 r.

28 
Jest to pierwsze z dwóch sprawozdań dotyczących prowadzonych przez Komi-
sję negocjacji umów partnerstwa i PO na lata 2014-2020. Drugie sprawozdanie 
skoncentruje się na ustanawianiu warunków wstępnych, specyfikacji wskaźników 
wykonania oraz ustaleniach dotyczących rezerwy na wykonanie.

29 
Prace kontrolne prowadzone przez Trybunał na potrzeby niniejszego sprawozda-
nia obejmowały następujące elementy:

— analizę ram czasowych negocjacji dotyczących pakietu legislacyjnego w ob-
szarze spójności, umów partnerstwa i PO;

— ocenę wewnętrznych procedur Komisji dotyczących negocjacji i przyjmowa-
nia umów partnerstwa i PO;

— dogłębną analizę pięciu umów partnerstwa oraz 14 PO EFRR i EFS w pięciu 
państwach członkowskich (Hiszpania, Irlandia, Chorwacja, Polska i Rumunia), 
jeśli chodzi o koncentrację tematyczną wydatków, określenie logiki interwen-
cji oraz stosowność wskaźników wykonania zadań z punktu widzenia rezul-
tatów i produktów. Trybunał przeprowadził także wizytę studyjną w Danii 
dotyczącą dwóch PO;
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— przegląd dokumentacji Komisji dotyczącej negocjacji oraz dokumentacji 
uzupełniającej państw członkowskich na potrzeby przygotowania umów 
partnerstwa i PO objętych próbą;

— rozmowy z ponad 50 pracownikami zaangażowanymi w negocjacje w DG ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Włączenia Społecznego, a także z ponad 40 urzędnikami z państw człon-
kowskich i stałych przedstawicielstw w Brukseli;

— konsultacje z ekspertami w obszarze polityki regionalnej, strukturalnej i spój-
ności Unii Europejskiej oraz budżetowania wynikowego, a także z krajowymi 
ekspertami i przedstawicielami stałych przedstawicielstw państw członkow-
skich w UE.

30 
Analiza przeprowadzona przez Trybunał koncentruje się na celu tematycznym 1 
„Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologii oraz innowacji” (cel te-
matyczny 1) oraz 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników” (cel tematyczny 8). Te dwa cele tematyczne 
zostały wybrane przede wszystkim dlatego, że przypada na nie największa część 
środków finansowych w ramach przydziału na EFRR (cel tematyczny 1) i EFS (cel 
tematyczny 8) we wszystkich państwach członkowskich.

31 
Trybunał uwzględnił także sprawozdanie Komisji z grudnia 2015 r. w sprawie wy-
ników negocjacji dotyczących umów partnerstwa i PO, które zapewniło ogólny 
przegląd kluczowych kwestii (takich jak wkład europejskich funduszy struktu-
ralnych i inwestycyjnych w unijną strategię na rzecz wzrostu, plan inwestycyjny 
i priorytety Komisji na następne dziesięciolecie) w odniesieniu do każdego pań-
stwa członkowskiego27.

32 
Niniejsza kontrola obejmowała okres od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r., kiedy 
przyjęty został ostatni PO na lata 2014-2020.

27 COM(2015) 639 final z dnia 
14 grudnia 2015 r. „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego – 
maksymalizowanie wkładu 
europejskich funduszy 
strukturalnych 
i inwestycyjnych”, zwłaszcza 
załącznik II.
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Komisja zachowywała kontrolę nad opóźnieniami 
w negocjacjach dotyczących umów partnerstwa 
i programów operacyjnych

33 
Trybunał przeanalizował, ile czasu zajęło przyjęcie pakietu legislacyjnego w ob-
szarze spójności, umów partnerstwa i programów operacyjnych (PO) w okresie 
programowania 2014-2020, oraz porównał ten czas z długością negocjacji pro-
wadzonych w poprzednim okresie. Dokonał także przeglądu prac przygotowaw-
czych Komisji oraz procedur wewnętrznych przyjętych na potrzeby negocjacji. 
Ponadto Trybunał starał się wskazać główne czynniki, które przyczyniły się do 
opóźnień w finalizowaniu negocjacji.

Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet legislacyjny 
w obszarze polityki spójności pod koniec 2013 r.

34 
Komisja powinna przygotować i prowadzić negocjacje dotyczące umów partner-
stwa i PO z państwami członkowskimi w sposób, który umożliwiłby ich przyjęcie 
w terminach określonych w podstawie prawnej, tak wcześnie, jak jest to możliwe. 
Negocjacje dotyczące umów partnerstwa i PO mogą zostać formalnie rozpoczęte 
dopiero po przyjęciu ram prawnych przez Parlament Europejski i Radę. Termin 
złożenia wszystkich umów partnerstwa upływał w kwietniu 2014 r.28. Państwa 
członkowskie były także zobowiązane do przedstawienia wszystkich PO w termi-
nie trzech miesięcy od momentu przedłożenia umowy partnerstwa29.

35 
Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet legislacyjny w obszarze polityki 
spójności w grudniu 2013 r., tj. tuż przed rozpoczęciem okresu programowania 
2014-2020 (zob. także pkt 13). W porównaniu z okresem 2007-2013, w przypadku 
którego podstawa prawna została przyjęta w lipcu 2006 r., miało miejsce opóź-
nienie wynoszące pięć miesięcy.

28 Art. 14 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

29 Art. 26 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do PO 
w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia”. 
W ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” 
termin wynosił 9 miesięcy po 
wejściu w życie 
rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.
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Ry
s.

 3

1 Od wstępnego wniosku do przyjęcia.

2  Przyjęcie rozporządzeń wykonawczych (do listopada 2016 r. przyjętych zostało osiem rozporządzeń). Rozporządzenia wykonawcze określają 
warunki wdrażania aktów prawnie wiążących. Komisja przyjęła te rozporządzenia w trybie procedury komitetowej, tj. ze wsparciem komite-
tów składających się z przedstawicieli państw UE.

3  Przyjęcie rozporządzeń delegowanych (do listopada 2016 r. przyjętych zostało dziewięć rozporządzeń). Rozporządzenia delegowane są 
aktami „o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu 
ustawodawczego” (art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

4 Okres od przedłożenia pierwszych umów partnerstwa/PO do przyjęcia ostatnich umów partnerstwa/PO.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Ramy prawne negocjacji dotyczących umów partnerstwa i PO oraz wytyczne 
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36 
W porównaniu z poprzednim okresem Komisja przedstawiła swój wniosek 
ustawodawczy trzy miesiące później (tj. w październiku 2011 r. w porównaniu 
z lipcem 2004 r.). Ponadto proces negocjacji między Radą a Parlamentem Euro-
pejskim trwał dwa i pół miesiąca dłużej (803 dni w porównaniu z 727 dniami). 
Konieczne było więcej czasu na osiągnięcie porozumienia z uwagi na potrzebę 
przyjęcia rozporządzenia finansowego30 (przyjętego w październiku 2012 r.) oraz 
WRF (przyjętych w grudniu 2013 r.), a także ze względu na stosunkowo większe 
uprawnienia Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących lat 2014-
2020 (zob. pkt 11).

37 
Komisja miała następnie obowiązek przyjęcia prawa wtórnego, tj. łącznie 17 
aktów wykonawczych i delegowanych (zob. pkt 13). Przyjmowanie ram prawnych 
następowało stopniowo do stycznia 2016 r., tj. równolegle z przyjmowaniem PO 
przez Komisję (zob. rys. 3). Pierwszą partię obejmującą trzy akty wykonawcze31 
i cztery akty delegowane32 przyjęto do marca 2014 r., natomiast drugą partię 
złożoną z czterech aktów wykonawczych33 przyjęto do stycznia 2015 r.

Komisja przyjęła proaktywne podejście do negocjacji 
dotyczących umów partnerstwa i programów operacyjnych

38 
Podejście Komisji do negocjacji powinno być spójne w odniesieniu do różnych 
funduszy i dyrekcji generalnych oraz powinno zapewniać państwom członkow-
skim wszystkie odpowiednie informacje i wsparcie (w formie wytycznych, szkoleń 
lub nieformalnej komunikacji) wymagane w celu przygotowania dokumentów 
programowych w odpowiednim terminie.

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 
z 26.10.2012, s. 1)

31 1) Rozporządzenie (UE) 
nr 288/2014; (2) 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 
25 lutego 2014 r. 
ustanawiające, zgodnie 
z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013, 
warunki mające zastosowanie 
do systemu elektronicznej 
wymiany danych między 
państwami członkowskimi 
a Komisją oraz przyjmujące, 
zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1299/2013 
w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących 
wsparcia z EFRR w ramach celu 
„Europejska współpraca 
terytorialna”, klasyfikację 
kategorii interwencji dla 
wsparcia z EFRR w ramach celu 
„Europejska współpraca 
terytorialna” (Dz.U. L 57 
z 27.2.2014, s. 7) oraz (3) 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 
7 marca 2014 r. ustanawiające 
zasady wykonania 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w zakresie 
metod wsparcia w odniesieniu 
do zmian klimatu, określania 
celów pośrednich i końcowych 
na potrzeby ram wykonania 
oraz klasyfikacji kategorii 
interwencji w odniesieniu do 
europejskich funduszy 
strukturalnych 
i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 
z 8.3.2014, s. 65).

32 (1) Rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 
nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 
2014 r. w sprawie 
europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie 
partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy 
strukturalnych 
i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 
z 14.3.2014, s. 1); (2) 
rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 
3 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 (Dz.U. L 138 
z 13.5.2014, s. 5); (3) 
rozporządzenie delegowane 
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Stanowisko negocjacyjne Komisji ulegało zmianie w związku 
z informacjami przekazywanymi przez wszystkie odpowiednie 
służby

39 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014-2020 obejmuje pięć 
różnych funduszy oraz umożliwia ustanowienie wielofunduszowych PO. W kwiet-
niu 2013 r. dyrekcje generalne odpowiedzialne za europejskie fundusze struktu-
ralne i inwestycyjne wspólnie wydały procedury operacyjne, do których powinni 
stosować się urzędnicy Komisji podczas przygotowywania i negocjowania umów 
partnerstwa oraz wielofunduszowych PO. Ponadto Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego opracowały plany działania obejmujące 
szczegółowe etapy do wykonania podczas negocjacji z państwami członkowski-
mi, a także listy kontrolne w celu zapewnienia spójności podczas analizy umów 
partnerstwa i PO w różnych działach. Negocjacjami dotyczącymi umów partner-
stwa i PO zarządzały głównie działy geograficzne dyrekcji generalnych.

Nieformalny dialog w sprawie umów partnerstwa i PO pomógł 
w przygotowaniu negocjacji oraz złagodzeniu skutków późnego 
przyjęcia rozporządzeń

40 
Komisja zachęcała państwa członkowskie do zaprezentowania projektów umów 
partnerstwa i PO już w 2013 r. Miało to miejsce w przypadku umów partnerstwa 
wszystkich państw członkowskich objętych kontrolą. We wszystkich tych przy-
padkach Komisja przeprowadziła konsultacje z wszystkimi odpowiednimi DG. Na 
podstawie tych informacji i wstępnej oceny w stanowiskach negocjacyjnych (zob. 
pkt 9) Komisja przedstawiła następnie nieformalne uwagi do projektów umów 
partnerstwa przed rozpoczęciem negocjacji.

41 
Te dyskusje na etapie przygotowawczym umożliwiły Komisji przewidzenie, jakie 
kwestie będą stwarzać szczególne problemy podczas formalnych negocjacji. 
Pozwoliły również złagodzić skutki, jakie późne przyjęcie rozporządzeń miało na 
przyjęcie umów partnerstwa i PO.

42 
Państwa członkowskie wykazywały mniejszą aktywność w konsultowaniu się 
z Komisją w sprawie projektów PO. Tylko pięć z 14 przeanalizowanych PO zostało 
nieformalnie wysłanych do przeglądu34.

Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 
4 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1299/2013 w odniesieniu do 
przepisów szczególnych 
dotyczących kwalifikowalności 
wydatków w ramach 
programów EWT (Dz.U. L 138 
z 13.5.2014, s. 45); (4) 
rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 
11 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1301/2013 w odniesieniu do 
szczegółowych przepisów 
dotyczących zasad wyboru 
przeznaczonych do wsparcia 
przez EFRR innowacyjnych 
działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich 
i zarządzania tymi działaniami 
(Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 1).

33 (1) Rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 
nr 821/2014 z dnia 28 lipca 
2014 r. ustanawiające zasady 
stosowania rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 w zakresie 
szczegółowych uregulowań 
dotyczących transferu 
wkładów z programów 
i zarządzania nimi, 
przekazywania sprawozdań 
z wdrażania instrumentów 
finansowych, charakterystyki 
technicznej działań 
informacyjnych 
i komunikacyjnych 
w odniesieniu do operacji oraz 
systemu rejestracji 
i przechowywania danych 
(Dz.U. L 223 z 29.7.2014, s. 7); 
(2) rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 
nr 964/2014 z dnia 11 września 
2014 r. ustanawiające zasady 
stosowania rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do 
standardowych warunków 
dotyczących instrumentów 
finansowych (Dz.U. L 271 
z 12.9.2014, s. 16); (3) 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 1011/2014 
z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe 
przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do 
przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami 
a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi 
i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 
z 30.9.2014, s. 1); (4) 
rozporządzenie wykonawcze 
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Komisja przekazała wytyczne dotyczące negocjacji państwom 
członkowskim, jednak na późnym etapie

43 
Komisja przekazała znaczną liczbę wytycznych ogólnych i tematycznych swoim 
pracownikom, jak i państwom członkowskim (o łącznej objętości ponad 200 stron 
tylko dla celów tematycznych 1 i 8 oraz 400 stron w odniesieniu do warunków 
wstępnych). Wytyczne te zawierały szczegółowe zalecenia i instrukcje dotyczące 
różnych negocjowanych kwestii.

44 
Wytyczne zostały jednak udostępnione na późnym etapie, co wynikało między 
innymi z tego, że pakiet legislacyjny w obszarze polityki spójności został przyjęty 
dopiero w grudniu 2013 r. Wersje wstępne wytycznych były natomiast wysyłane 
państwom członkowskim tak szybko, jak było to możliwe, zgodnie ze stanem 
negocjacji w sprawie przepisów. Na przykład pierwsze wersje wytycznych Komisji 
w sprawie warunków wstępnych zostały wydane w marcu i kwietniu 2013 r., 
a następnie poddane aktualizacji w sierpniu 2013 r., jednak nie obejmowały jesz-
cze wytycznych dotyczących obszarów, które ciągle były przedmiotem dyskusji 
ustawodawców. W sierpniu 2013 r. dostępne były wytyczne dotyczące 34 z 36 
warunków wstępnych. Państwa członkowskie musiały czekać do lutego 2014 r., 
aby otrzymać pełną wersję końcową wytycznych. Ostateczne wersje wytycz-
nych zostały wydane tylko w kilku przypadkach. Nawet w przypadku ważnych 
zagadnień, takich jak warunki wstępne czy przegląd ram wykonania i rezerwa na 
wykonanie, wersje końcowe zostały opublikowane dopiero w lutym i maju 2014 r. 
Wytyczne były korygowane do września 2014 r.

45 
Niemniej przedstawiciele państw członkowskich objętych kontrolą potwierdzili, 
że Komisja zapewniała nieformalną i formalną pomoc podczas negocjacji, oraz 
opisywali współpracę z Komisją jako zasadniczo konstruktywną. Pracownicy Ko-
misji odpowiedzialni za negocjacje regularnie odwiedzali państwa członkowskie 
i utrzymywali regularne kontakty z organami krajowymi.

Komisji (UE) 2015/207 z dnia 
20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzoru sprawozdania 
z postępów, formatu 
dokumentu służącego 
przekazywaniu informacji na 
temat dużych projektów, 
wzorów wspólnego planu 
działania, sprawozdań 
z wdrażania w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, deklaracji 
zarządczej, strategii audytu, 
opinii audytowej i rocznego 
sprawozdania z kontroli oraz 
metodyki przeprowadzania 
analizy kosztów i korzyści, 
a także zgodnie 
z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1299/2013 
w odniesieniu do wzoru 
sprawozdań z wdrażania 
w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” 
(Dz.U. L 38 z 13.2.2015, s. 1).

34 Miało to miejsce w przypadku 
chorwackiego krajowego PO 
EFRR, irlandzkiego krajowego 
PO EFS, rumuńskich krajowych 
PO EFRR i EFS oraz 
rumuńskiego regionalnego 
PO EFRR.
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Pomimo trudności Komisja przyjęła umowy partnerstwa 
i PO w terminie ustanowionym w rozporządzeniu

46 
Komisja musi przekazać wszelkie uwagi dotyczące umów partnerstwa i PO 
w ciągu trzech miesięcy od daty ich przedłożenia35. W odpowiedzi na te 
uwagi państwo członkowskie jest zobowiązane dostarczyć Komisji wszelkie 
konieczne informacje dodatkowe oraz, w stosownych przypadkach, dokonać 
modyfikacji dokumentu. Jeżeli wszystkie uwagi zgłoszone przez Komisję 
zostaną odpowiednio uwzględnione przez państwo członkowskie, Komisja 
powinna podjąć decyzję w sprawie przyjęcia umowy partnerstwa nie później 
niż cztery miesiące od momentu jej przedłożenia36. Ponadto Komisja powinna 
przyjąć każdy PO nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez 
państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi zgłoszone przez 
Komisję zostały odpowiednio wzięte pod uwagę37. Do terminu określonego 
w przepisach nie wlicza się okresu rozpoczynającego się od wysłania uwag 
przez Komisję do państwa członkowskiego i trwającego do momentu ponow-
nego przedłożenia przez państwo członkowskie programów operacyjnych, 
które mogą zostać przyjęte (tj. po odpowiednim uwzględnieniu uwag przed-
stawionych przez Komisję)38.

47 
Na początku 2013 r. Komisja poinformowała państwa członkowskie, że ma za-
miar przyjąć wszystkie umowy partnerstwa na początku 2014 r. oraz wszyst-
kie PO do końca lipca 2014 r.39. Analiza przeprowadzona przez Trybunał wy-
kazała jednak, że ostatnia umowa partnerstwa została przyjęta w listopadzie 
2014 r., a ostatni PO w grudniu 2015 r. Późniejsze przyjęcie pakietu legislacyj-
nego w obszarze polityki spójności opóźniło przyjęcie umów partnerstwa 
i PO względem wstępnego planu Komisji. Ponadto pierwsze umowy partner-
stwa zostały przedłożone Komisji w styczniu 2014 r., a pierwsze PO w marcu 
2014 r. W przypadku tych umów i PO nieformalne negocjacje rozpoczęły się 
zatem przed formalnym przyjęciem odnośnych rozporządzeń.

Umowy partnerstwa

48 
Wszystkie umowy partnerstwa zostały przedłożone w terminie określonym 
przepisami (kwiecień 2014 r.). Były one negocjowane szybciej niż w latach 
2007-2013. Ostatnie umowy zostały przyjęte tylko około miesiąca później niż 
ostatnie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), mimo że negocja-
cje rozpoczęły się dwa i pół miesiąca później (zob. rys. 4).

35 Art. 16 ust. 1 i art. 29 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
odpowiednio umów 
partnerstwa i PO.

36 Art. 16 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013.

37 Art. 29 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013.

38 Art. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

39 Pismo przesłane przez 
dyrektorów generalnych DG 
odpowiedzialnych za 
europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne 
(Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Regionalnej 
i Miejskiej/WD Ares (2013)) 
państwom członkowskim.
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Programy operacyjne

49 
W listopadzie 2014 r. Parlament Europejski zaapelował do Komisji i państw człon-
kowskich o „wzmożenie starań służących szybkiej poprawie jakości programów 
operacyjnych tam, gdzie jest to konieczne, aby zadbać o to, by jak najwięcej 
programów było „gotowych do przyjęcia” do dnia 31 grudnia 2014 r.”40, tj. przed 
powołaniem nowej Komisji. Do grudnia 2014 r. przyjętych zostało 198 z 311 PO 
(bez programów operacyjnych EWT) w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” (64%), z czego prawie wszystkie (151) w grudniu. W poprzednim 
okresie programowania 2007-2013 w analogicznym miesiącu (grudzień 2007 r.) 
przyjętych zostało 98% PO. Wynika to głównie opóźnionego przyjęcia pakietu 
legislacyjnego.

50 
Państwa członkowskie przedłożyły większość swoich projektów PO (85%) w ter-
minie określonym przepisami. Komisja nie mogła rozpocząć formalnych negocja-
cji w terminie trzech miesięcy od przedłożenia umów partnerstwa w odniesieniu 
do 15% PO.

40 Parlament Europejski – 
projekt rezolucji w sprawie 
opóźnień w rozpoczęciu 
realizacji polityki spójności na 
lata 2014-2020 z dnia 
24.11.2014 r. (B8-0281/2014).
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Ry
s.

 4 Negocjacje dotyczące umów partnerstwa/NSRO i PO1 (czas od przedłożenia 
pierwszego dokumentu do ostatecznego zatwierdzenia) – porównanie okresów 
2007-2013 i 2014-2020

1  Chorwacja nie jest ujęta w analizie okresu programowania 2007-2013, gdyż dołączyła do UE w 2013 r. Analiza nie obejmuje także PO IPA 
ani PO FEAD, które nie są przyjmowane na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności.

2 Z uwzględnieniem 2% PO, w przypadku których czas negocjacji najbardziej odbiegał od średniej.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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51 
W przypadku okresu 2014-2020 ukończenie negocjacji i przyjęcie PO zajmowało 
średnio około ośmiu miesięcy. Średni czas przyjęcia był zatem podobny jak w la-
tach 2007-2013, około 24 dni więcej upływało natomiast od momentu przedłoże-
nia PO do daty jego przyjęcia – 241 dni w porównaniu z 217 dniami (zob. rys. 5).

Ry
s.

 5 Średni czas przyjęcia PO1 w dniach kalendarzowych (od złożenia pierwszego 
dokumentu do ostatecznego zatwierdzenia)

1  Tabela ta nie obejmuje PO IPA ani PO FEAD, które nie są przyjmowane na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, ani nie 
uwzględnia procedury wstrzymania biegu terminu.

Źródło: dane Komisji dostosowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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52 
W okresie 2007-2013 negocjacje dotyczące niewielkiej liczby PO trwały niemal 
trzy lata. W okresie programowania 2014-2020 takie przypadki nie miały miejsca. 
Maksymalny czas między złożeniem pierwszego dokumentu a ostatecznym przy-
jęciem PO w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” zmniejszył 
się o 32% w porównaniu z okresem 2007-2013 (z 1 02641 do 703 dni). W szczegól-
ności czas wymagany do wynegocjowania PO EWT był znacznie krótszy (599 dni 
w porównaniu z 800 dniami). Nie uwzględnia to okresu zawieszenia przewidzia-
nego w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów (zob. pkt 46). W przy-
padku PO przeanalizowanych w ramach kontroli 52% tego czasu można przypi-
sać na dokonywanie przez państwa członkowskie korekt w PO, które to programy 
następnie zostały ponownie przedłożone Komisji (zob. pkt 55).

Dodatkowe wymogi, problemy informatyczne 
i skomplikowany proces zatwierdzania przyczyniły się 
do długiego czasu trwania negocjacji dotyczących umów 
partnerstwa i programów operacyjnych

53 
W przyjmowaniu umów partnerstwa i PO wystąpiły pewne opóźnienia względem 
terminów ustanowionych w rozporządzeniach. Trybunał stwierdził, że w kilku 
przypadkach Komisja nie przestrzegała terminów przesyłania uwag państwom 
członkowskim (trzy miesiące) – miało to miejsce w przypadku jednej z pięciu 
przeanalizowanych umów partnerstwa (Chorwacja) oraz siedmiu z 14 przeanali-
zowanych PO (Irlandia, Polska i Hiszpania)42.

54 
Zaobserwowano także poważne problemy z jakością projektów PO przedkłada-
nych przez państwa członkowskie, co skutkowało wnioskowaniem przez Komisję 
o ich zmianę. Przykładowo Komisja zgłosiła uwagi w odniesieniu do 14 analizo-
wanych PO, które musiały zostać przedłożone Komisji ponownie średnio trzy razy 
przez państwo członkowskie.

41 Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest pięć PO przyjętych 
w 2008 i 2009 r. Gdyby je 
pominąć, maksymalny okres 
wynosiłby 423 dni.

42 Kody CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
i 2014ES16RFOP003.
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55 
Opóźnienia te, jak i wydłużenie czasu potrzebnego na przyjęcie PO sugerują, że 
negocjacje były bardziej skomplikowane niż w poprzednim okresie programowa-
nia. Trybunał zidentyfikował kilka powodów takiego stanu rzeczy.

— Dodatkowe wymogi: pojawiło się kilka nowych kwestii, które uprzednio 
nie były objęte negocjacjami, co wymagało oczywiście większych nakładów 
czasu. Jednym z przykładów jest obowiązek uzgodnienia warunków wstęp-
nych, co wiązało się z koniecznością dokonania przez pracowników Komisji 
szczegółowej analizy niektórych strategii politycznych państwa członkow-
skiego. Za przykład posłużyć może także wymóg określenia wyraźniejszej 
logiki interwencji oraz ram wykonania, co wymagało przeprowadzenia 
bardziej dogłębnych dyskusji w celu zapewnienia, by do realizacji wybierane 
były interwencje o największych skutkach dla polityki UE. Ponadto wskaźniki 
wykonania zadań z punktu widzenia rezultatów i produktów były negocjowa-
ne z wyprzedzeniem wraz z PO, w przeciwieństwie do poprzedniego okresu 
programowania, kiedy to mogły one zostać uzgodnione na późniejszym 
etapie.

— Problemy informatyczne: formalna elektroniczna wymiana informacji 
między państwami członkowskimi i Komisją podczas negocjacji odbywała się 
za pomocą nowego systemu SFC2014. Korzystanie z tego narzędzia informa-
tycznego było obowiązkowe podczas negocjacji dotyczących PO43. Narzędzie 
to zostało udostępnione w styczniu 2014 r., jednak dopiero później osiągnęło 
pełną operacyjność. W pierwszym roku jego działania opracowanych zosta-
ło 19 kolejnych wersji SFC2014 w celu rozwiązania problemów. Wszystkie 
państwa członkowskie objęte wizytami w ramach kontroli zgłosiły, że miały 
problemy z jego użyciem, a cztery z nich stwierdziły, że system nie był w peł-
ni operacyjny, gdy przedkładały swoje umowy partnerstwa.

— Uwagi Komisji dotyczące projektów PO będących przedmiotem zatwier-
dzenia: w przeciwieństwie do poprzednich okresów uwagi Komisji doty-
czące projektów PO musiały być przyjmowane przez kolegium komisarzy44. 
W związku z tym w przypadkach, gdy dokumentacja przedkładana przez 
państwo członkowskie skutkowała uwagami przesyłanymi przez Komisję, 
konieczne było przeprowadzenie co najmniej trzech rund konsultacji między 
służbami, jak i wewnątrz tych służb: jednej w celu zebrania uwag od wszyst-
kich odpowiednich służb, drugiej w celu zatwierdzenia uwag przesyłanych 
państwu członkowskiemu oraz trzeciej w celu przyjęcia PO. Trybunał odnoto-
wał łącznie 896 przypadków konsultacji między służbami (średnio trzy na PO) 
przeprowadzonych w związku z negocjacjami i przyjęciem PO.

43 Rozporządzenie (UE) 
nr 184/2014.

44 W poprzednim okresie 
programowania kolegium 
komisarzy przyjmowało 
jedynie ostateczne PO, a nie 
uwagi.
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Umowy partnerstwa miały zasadnicze znaczenie 
w ukierunkowaniu wydatków w obszarze spójności na 
strategię „Europa 2020”

56 
Umowy partnerstwa musiały zostać opracowane na podstawie logiki interwencji, 
która jest jasno wyrażona i ma na celu uniknięcie nadmiernego rozdrobnienia 
funduszy. Państwa członkowskie muszą określić główne potrzeby rozwojowe 
i inwestycyjne oraz ująć w umowach partnerstwa te potrzeby, które odpowia-
dają celom tematycznym wstępnie zdefiniowanym w rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów i wynikają ze strategii „Europa 2020”. Wzmocnione wyko-
rzystanie logiki interwencji wymagało przydzielenia środków finansowych na 
obszary, w których zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych krajów oraz analizą 
przeprowadzoną przez państwa członkowskie wymagane były interwencje pu-
bliczne lub w których potencjał wzrostu był najwyższy. Przydział środków finan-
sowych powinien być zgodny z celami określonymi w umowie partnerstwa oraz 
umożliwiać osiągnięcie rezultatów oczekiwanych przez państwa członkowskie. 
W PO należało następnie nakreślić odpowiednie krajowe lub regionalne potrzeby 
rozwojowe, które mają zostać zaspokojone, a także przydział środków finanso-
wych, z zachowaniem zgodności z treścią umów partnerstwa.

57 
Komisja może złożyć wniosek o przeprogramowanie umów partnerstwa i odpo-
wiednich PO, jeśli konieczne jest wsparcie wdrożenia odpowiednich zaleceń dla 
poszczególnych krajów i zaleceń Rady lub programów dostosowań makroekono-
micznych45. Komisja zamierza jednak korzystać z uprawnień w zakresie przepro-
gramowania tylko w wyjątkowych przypadkach46.

58 
Zalecenia dla poszczególnych krajów są aktualizowane corocznie, jednak leżące 
u ich podstaw wyzwania mają zasadniczo charakter długoterminowy i nie ulega-
ją znacznym zmianom z roku na rok. W 2014 r. ponad dwie trzecie ze 157 zale-
ceń dla poszczególnych krajów miało co najmniej pewne znaczenie dla polityki 
spójności.

59 
W przypadku pięciu państw członkowskich objętych niniejszą kontrolą Trybunał 
przeanalizował, czy ich umowy partnerstwa obejmowały wszystkie zasadnicze 
aspekty oraz przedstawiały użyteczną diagnozę potrzeb rozwojowych i inwe-
stycyjnych państw członkowskich. Trybunał określił następnie, czy negocjacje 
między Komisją i państwami członkowskimi doprowadziły do osiągnięcia po-
rozumienia w sprawie koncentracji środków finansowych na celach tematycz-
nych wynikających ze strategii „Europa 2020” oraz czy uwzględniały wymogi 
w zakresie wyodrębniania środków ustanowione w rozporządzeniach. Trybunał 
porównał także wynik negocjacji z wynikiem osiągniętym w latach 2007-2013. Na 
koniec Trybunał przeanalizował, czy w umowach partnerstwa wyraźnie określono 
rezultaty, jakie mają zostać osiągnięte, a także zbadał, w jakim stopniu rezultaty 
te były powiązane z unijnymi środkami finansowymi.

45 Art. 23 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final z dnia 
30 lipca 2014 r. „Wytyczne 
w sprawie stosowania działań 
łączących skuteczność 
europejskich funduszy 
strukturalnych 
i inwestycyjnych z należytym 
zarządzaniem gospodarczym 
zgodnie z art. 23 
rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013”.
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Umowy partnerstwa stanowią podstawę dla przydziału 
środków budżetowych na rzecz celów tematycznych 
i priorytetów inwestycyjnych

Umowy partnerstwa przedstawiają diagnozę potrzeb 
rozwojowych i priorytetów wydatkowania w państwach 
członkowskich

Przeanalizowane umowy partnerstwa obejmowały wszystkie wymagane 
zasadnicze aspekty

60 
Umowy partnerstwa są dokumentami o dużej objętości. Na przykład umowa dla 
Chorwacji liczy 466 stron, dla Rumunii – 461 stron, dla Hiszpanii – 368 stron, dla 
Irlandii – 265 stron, a dla Polski – 244 strony. Informacje prezentowane w umo-
wach partnerstwa różnią się istotnie w poszczególnych państwach członkowskich 
pod względem struktury, formy i poziomu szczegółowości. W przeciwieństwie do 
PO nie było obowiązkowego wzoru ustanowionego w rozporządzeniach, jednak 
Komisja zapewniła wytyczne dotyczące wstępnego wzoru i treści umów partner-
stwa (zob. pkt 19).

61 
Przeprowadzony przez Trybunał przegląd umów zawartych z pięcioma państwa-
mi członkowskimi objętymi kontrolą wykazał, że wszystkie umowy:

— uzasadniały wybór celów tematycznych na podstawie zidentyfikowanych 
potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych oraz spełniały wymogi w zakresie 
koncentracji tematycznej ustanowione w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy47;

— zawierały informacje na temat szacunkowego przydziału środków z euro-
pejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz każdego celu 
tematycznego;

— określały główne oczekiwane rezultaty dla każdego celu tematycznego;

— zawierały wykaz PO przyczyniających się do osiągnięcia rezultatów.

47 W przypadku EFS dotyczy to 
jedynie wymogu koncentracji 
tematycznej na kwestii 
włączenia społecznego.
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62 
Trybunał zauważył jednak, że łączny zagregowany przydział środków finanso-
wych według celów tematycznych w umowach partnerstwa dla Polski i Hiszpanii 
nie pokrywał się z odpowiednimi danymi w PO. Trybunał odnotowuje również, że 
wobec braku uzupełniających informacji finansowych od państw członkowskich 
Komisja będzie miała trudności z monitorowaniem spełnienia wymogów doty-
czących koncentracji finansowej.

Komisja przeanalizowała wyzwania i priorytety w zakresie finansowania 
oraz przesłała uwagi państwom członkowskim przed rozpoczęciem 
formalnych negocjacji dotyczących umów partnerstwa i PO

63 
Komisja przeanalizowała główne wyzwania i określiła odpowiednie priorytety 
w zakresie finansowania dla każdego państwa członkowskiego w swoich stano-
wiskach negocjacyjnych. Nawiązywały one także do zaleceń dla poszczególnych 
krajów wydanych przez Radę w 2012 r. (zob. pkt 9). Proces identyfikowania po-
trzeb rozwojowych i priorytetów inwestycyjnych był przedmiotem intensywnych 
dyskusji i przygotowań w państwach członkowskich, a także negocjacji między 
Komisją i państwami członkowskimi.

W umowach partnerstwa państwa członkowskie wskazały potrzeby 
rozwojowe i inwestycyjne

64 
Przegląd przeprowadzony przez Trybunał wykazał, że umowy partnerstwa, 
w oparciu o dowody dostępne wówczas Komisji, przedstawiają diagnozę sytuacji 
dla każdego wybranego celu tematycznego, na podstawie której można było 
określić priorytety wydatkowania. Przykłady przedstawiono w ramce 4.
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 4 Umowy partnerstwa – diagnoza sytuacji krajowej względem celów tematycznych

„Badania naukowe” (cel tematyczny 1):

Każde państwo członkowskie przekazało informacje dotyczące intensywności B+R oraz wydatków przedsię-
biorstw na B+R. W umowach partnerstwa opisano także w różnym stopniu szczegółowości wyniki krajowe 
pod względem produktów, mierzone na podstawie takich czynników jak patenty, publikacje naukowe, poten-
cjał ludzki w obszarze B+R, powiązania i poziom współpracy między organizacjami badawczymi i przedsię-
biorstwami oraz pozycja kraju na europejskiej tablicy wyników innowacji (EIS)48.

Na tej podstawie państwa członkowskie określiły w umowie partnerstwa swoje szacunki dotyczące ogólnych 
potrzeb inwestycyjnych w ramach celu tematycznego 1. W przypadku Irlandii te potrzeby nie zostały wyra-
żone bezpośrednio, ale mogły zostać wywnioskowane na podstawie diagnozy i przewidywanych rezultatów 
strategicznych. Polska, Rumunia i Chorwacja wskazały, że oprócz wsparcia finansowego w celu stymulowania 
działań w obszarze B+R konieczne były dostosowania o charakterze strukturalnym lub regulacyjnym. Trybunał 
odnotował jednak, że przedstawiono jedynie ograniczone informacje na temat podstawowych przyczyn oraz 
że w umowach partnerstwa nie zaprezentowano szczegółowych danych na temat koniecznych zmian struk-
turalnych. Mimo to umowy partnerstwa spełniają wymogi minimalne określone w rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów.

„Promowanie zatrudnienia” (cel tematyczny 8):

W każdej umowie partnerstwa państwa członkowskiego uwzględniono szczególne wyzwania związane 
z celem tematycznym 8. We wszystkich krajach objętych analizą za problem uznano wysokie bezrobocie 
wśród młodzieży. Wysokie stopy bezrobocia zostały wskazane jako wyzwanie w Irlandii i Hiszpanii, przy czym 
Irlandia zgłosiła także problem związany z rosnącym bezrobociem długotrwałym. Niski ogólny współczynnik 
aktywności zawodowej (zwłaszcza wśród kobiet i osób starszych) stanowił jedno z głównych wyzwań dla 
Polski. W umowie partnerstwa Rumunii podkreślono z kolei potrzebę zwiększenia współczynnika aktywności 
zawodowej wśród Romów, osób starszych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Polska, Rumunia i Chorwacja 
zwróciły także uwagę na potrzebę poprawy skuteczności publicznych służb zatrudnienia.

48 Komisja Europejska, DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_pl

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
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Przeanalizowane umowy partnerstwa uwzględniały prawie 
wszystkie cele tematyczne wynikające ze strategii „Europa 2020”

65 
Wszystkie pięć państw członkowskich uwzględniło w umowach partnerstwa 
prawie wszystkie cele tematyczne. Polska, Rumunia i Chorwacja uwzględniły 
wszystkie cele tematyczne, Hiszpania uwzględniła cele od 1 do 10, a Irlandia nie 
uwzględniła celów 7 i 11.

66 
Doprowadziło to do sytuacji, w której brak jest jasnego powiązania między po-
szczególnymi zaleceniami dla poszczególnych krajów a przydziałem środków fi-
nansowych. Państwa członkowskie objęte analizą uzasadniały przydział środków 
finansowych na cele tematyczne przede wszystkim w oparciu o wymogi w zakre-
sie wyodrębniania, a także uwzględniając zidentyfikowane potrzeby krajowe i za-
lecenia dla poszczególnych krajów na lata 2012 i 2013. Ponadto w dalszym ciągu 
nie jest jasne, czy pula środków finansowych przydzielonych na cele tematyczne 
jest odpowiednia, aby zaspokoić zidentyfikowane potrzeby, oraz czy umożliwia 
osiągnięcie rezultatów oczekiwanych przez państwa członkowskie.

Negocjacje dotyczące umów partnerstwa były skuteczne 
pod względem wyodrębniania wydatków na cele strategii 
„Europa 2020”

Wymogi w zakresie koncentracji tematycznej ustanowione 
w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy 
zostały spełnione

EFRR – cele tematyczne od 1 do 4

67 
W ujęciu ogólnym 28 państw członkowskich UE przeznaczyło około 62% środków 
przydzielonych w ramach EFRR na cele tematyczne od 1 do 4. Analiza przepro-
wadzona przez Trybunał pokazała także, że przydział budżetowy dla każdego 
państwa członkowskiego przekraczał minimalną wartość progową wynoszącą 
50% dla regionów słabiej rozwiniętych.
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68 
Pula środków z EFRR w pięciu państwach członkowskich objętych szczegółową 
analizą koncentruje się na obszarach badań naukowych i innowacji (cel tematycz-
ny 1), systemach informacyjno-komunikacyjnych (cel tematyczny 2), konkuren-
cyjności MŚP (cel tematyczny 3) oraz przejściu na gospodarkę niskoemisyjną (cel 
tematyczny 4). Rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy określają 
minimalne wymogi w zakresie koncentracji dla poszczególnych celów tematycz-
nych (zob. ramka 1). Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że wymo-
gi w zakresie koncentracji tematycznej na poziomie umów partnerstwa zostały 
nawet spełnione z naddatkiem (zob. tabela 2).

Ta
be

la
 2 Wymogi w zakresie koncentracji tematycznej w przypadku 

EFRR według państwa członkowskiego na poziomie 
umowy partnerstwa

CT 1, 2, 3, 4 EFRR

regiony lepiej 
rozwinięte

regiony w okresie 
przejściowym

regiony słabiej 
rozwinięte

wymagane minimum 80% 60% 50%

ES1 81% 63% 56%

HR n.d. n.d. 61%

IE 91% n.d. n.d.

PL2 70% n.d. 58%

RO 84% n.d. 51%

CT 4 EFRR (zmiana klimatu)

regiony lepiej 
rozwinięte

regiony w okresie 
przejściowym

regiony słabiej 
rozwinięte

wymagane minimum 20% 15% 12%

ES 20% 17% 18%

HR n.d. n.d. 13%

IE 22% n.d. n.d.

PL3 24% n.d. 24%

RO 48% n.d. 60%

1  Dane dotyczące Hiszpanii nie mogą zostać uzgodnione z PO, gdyż w PO regiony klasyfikuje się 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, a nie 
zgodnie z odstępstwem określonym w rozporządzeniu w sprawie EFRR.

2  Wymóg spełniony na podstawie odstępstw ustanowionych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie EFRR.

3  Wymóg spełniony na podstawie odstępstw ustanowionych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie EFRR.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznych Komi-
sji Infoview i SFC2014.
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69 
Trybunał odnotował, że w przypadku państw członkowskich, które korzystają 
z odstępstw ustanowionych w rozporządzeniu w sprawie EFRR49, informacje 
finansowe dostępne w PO nie zawsze umożliwiały stwierdzenie, czy przestrze-
gano wymogów w zakresie koncentracji (zob. tabela 2). W takich przypadkach 
regiony są klasyfikowane odmiennie na potrzeby koncentracji tematycznej i na 
potrzeby klasyfikacji na poziomie NUTS 2 wykorzystywanej do celów programo-
wania50. Wobec braku dodatkowych informacji od państw członkowskich Komisja 
nie będzie w stanie monitorować spełnienia wymogów dotyczących koncentracji 
tematycznej.

EFS – cele tematyczne od 8 do 10

70 
W przypadku EFS największa część środków finansowych (30,7 mld euro, tj. około 
37%) została przeznaczona na cel tematyczny 8. Na cel tematyczny 10 „Kształce-
nie” przyznano 27,1 mld euro (około 33%) W ujęciu ogólnym wszystkie państwa 
członkowskie UE przeznaczyły około 26% swojego przydziału w ramach EFS na 
cel tematyczny 9. Wszystkie pięć państw członkowskich objętych analizą prze-
znaczyło od 22% do 36% na „Promowanie włączenia społecznego” (cel tematycz-
ny 9), co również było znacznie powyżej minimalnych wymogów przewidzianych 
w rozporządzeniu dotyczącym poszczególnych funduszy (zob. tabela 3).

Ta
be

la
 3 Wymogi w zakresie koncentracji tematycznej dla celu 

tematycznego 9 w państwach członkowskich objętych 
analizą

wymagane minimum 20%

ES 27%

HR 23%

IE 36%

PL 22%

RO 26%

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, z wykorzystaniem danych z aplikacji informatycznych 
Komisji Infoview i SFC2014.

49 Art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013.

50 Art. 90 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.
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71 
Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że Komisja i państwa człon-
kowskie skutecznie wyodrębniały środki finansowe na poziomie PO na realizację 
priorytetów wynikających ze strategii „Europa 2020”. Podczas negocjacji dotyczą-
cych PO miało to bezpośredni wpływ na logikę interwencji oraz wartości docelo-
we wskaźników wykonania dla produktów, gdyż większość wartości docelowych 
jest obliczana na podstawie kosztów jednostkowych określonych w oparciu 
o wcześniejsze doświadczenia.

W latach 2014-2020 środki finansowe koncentrowały się bardziej 
na „inteligentnym wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu” niż w poprzednich okresach

72 
Ogólnie rzecz biorąc, negocjacje między Komisją a państwami członkowskimi po-
skutkowały większą koncentracją finansowania na priorytetach strategii „Europa 
2020” w przypadku wszystkich 28 państw członkowskich UE. Środki finansowe 
przeznaczone „wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” (cele tematyczne 
od 8 do 11) zwiększyły się o prawie 8%, natomiast na „trwały wzrost gospodar-
czy” (cele tematyczne od 4 do 7) uległy zmniejszeniu o niemal 4% (zob. rys. 6). 
Przypisanie celów tematycznych do obszarów priorytetowych strategii „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu nie zostało dokonane w rozporządzeniach51. Zostało ono 
natomiast wprowadzone przez Komisję w kilku dokumentach opublikowanych 
po 2014 r.52.

73 
W okresie programowania 2014-2020 przydział środków finansowych na cel 
tematyczny 4 „Gospodarka niskoemisyjna” został znacznie zwiększony – o około 
22,4 mld euro (57%). Jednocześnie pula środków finansowych została znacznie 
zmniejszona w przypadku celu tematycznego 6 „Zachowanie i ochrona środowi-
ska naturalnego i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”, dla któ-
rego przydzielona pula środków zmniejszyła się o 10,6 mld euro (-30%), oraz celu 
tematycznego 7 „Transport”, dla którego pula ta zmniejszyła się o 16,9 mld euro 
(-29%). Łączny przydział na cele tematyczne będące przedmiotem niniejszej 
kontroli zmniejszył się o 8,4 mld euro (-20%) w przypadku celu tematycznego 1 
„Badania naukowe”, natomiast pula środków finansowych na cel tematyczny 8 
„Promowanie zatrudnienia” została zwiększona o 10,3 mld euro (28%) (zob. 
rys. 6).

51 Sprawozdanie roczne 
Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu 
za rok budżetowy 2014, pkt 
3.22.

52 Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej, 
„Europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne na 
lata 2014-2020: teksty 
urzędowe i komentarze”, 
listopad 2015 r.
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Ry
s.

 6 Przydział środków z EFRR, EFS (w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych) i Funduszu Spójności na potrzeby strategii „Europa 2020” – porównanie 
okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020

w mln EUR

Wzrost sprzyjający 
włączeniu 

społecznemu
(CT 8-11)

Trwały wzrost 
gospodarczy

(CT 4-7)

Inteligentny 
wzrost

(CT 1-3)

8%
6%
4%
2%
0%

-2%
-4%

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Uwaga: danych finansowych dotyczących poszczególnych okresów programowania nie można porównać bezpośrednio. Dane szacunkowe 
przedstawione przez Trybunał są oparte na danych finansowych za lata 2007-2013 zakodowanych i przypisanych ze skutkiem wstecznym przez 
Komisję do konkretnych celów tematycznych.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview oraz danych przekazanych przez 
Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
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Państwa członkowskie objęte analizą określają w umowach 
partnerstwa główne rezultaty, które mają zostać osiągnięte, 
jednak osiągnięcie ich będzie wymagać nie tylko środków 
unijnych, ale i znacznego wkładu krajowego

74 
W umowach partnerstwa państwa członkowskie nakreślają wybrane cele tema-
tyczne i definiują główne rezultaty interwencji oczekiwane dla każdego z eu-
ropejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zob. ramka 2). Ogólnie 
Trybunał uznaje, że oczekiwane rezultaty określone dla celów tematycznych 1 i 8 
we wszystkich przeanalizowanych umowach partnerstwa mogą zostać powiąza-
ne z opisanymi potrzebami i wyzwaniami. Poziom szczegółowości i jakość infor-
macji dotyczących oczekiwanych rezultatów są jednak różne w poszczególnych 
analizowanych umowach:

— w irlandzkiej umowie partnerstwa bezpośrednio przeformułowano rezultaty 
zdefiniowane dla PO;

— w chorwackiej, hiszpańskiej i rumuńskiej umowie partnerstwa określono prio-
rytety finansowania w ramach każdego celu tematycznego i ustanowiono 
oczekiwane rezultaty dla każdego funduszu (EFRR, EFS, Fundusz Spójności). 
Ponadto w hiszpańskiej umowie partnerstwa ustanowiono cele szczegółowe 
wspólne dla wszystkich PO EFS i EFRR, przy czym we wszystkich PO należało 
wykorzystywać jedynie te cele;

— w polskiej umowie partnerstwa ustanowiono ogólne cele szczegółowe dla 
celów tematycznych 1 i 8 oraz przedstawiono je w rozbiciu na priorytety 
finansowania i odpowiadające im oczekiwane rezultaty (zob. ramka 5).

Powiązanie między potrzebami inwestycyjnymi a rezultatami w przypadku celu 
„Promowanie zatrudnienia” (cel tematyczny 8) – przykład Polski

Polska wskazała niski poziom zatrudnienia wśród kobiet jako jedno z wyzwań dotyczących rynku pracy. 
Jednym z najbardziej istotnych problemów utrudniających powrót kobiet na rynek pracy jest ograniczona do-
stępność usług opieki nad dziećmi. Polska stara się wykorzystać europejskie fundusze strukturalne i inwesty-
cyjne, aby zapewnić większy dostęp do usług opieki nad dziećmi do 3. roku życia, a w związku z tym poprawić 
perspektywy zatrudnienia kobiet. Jest to oczekiwany rezultat określony w umowie partnerstwa.

Ra
m

ka
 5
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75 
Trybunał stwierdził, że wszystkie państwa członkowskie objęte analizą określają 
w swoich umowach partnerstwa kluczowe wskaźniki rezultatu dla celów tema-
tycznych 1 i 8, aby na ich podstawie dokonać pomiaru rezultatów, które mają 
zostać osiągnięte dzięki planowanym inwestycjom (zob. załącznik IV). W przy-
padku trzech z pięciu analizowanych umów partnerstwa wszystkim wskaźnikom 
rezultatu dla celów tematycznych 1 i 8 towarzyszyła wyrażona ilościowo wartość 
wyjściowa i docelowa. Hiszpania przedstawiła jakościowy opis oczekiwanej zmia-
ny dla trzech z czterech wskaźników rezultatu w odniesieniu do celu tematycz-
nego 853. Irlandia nie przedstawiła wartości wyjściowych ani docelowych w od-
niesieniu do celów tematycznych 1 i 8 w swojej umowie partnerstwa, a zamiast 
tego powołuje się na PO. Wartości wyjściowe i docelowe dla celu tematycznego 1 
można co prawda wywnioskować z PO EFRR, ale już w przypadku celu tematycz-
nego 8 nie da się ich wywnioskować z PO EFS.

76 
W odniesieniu do celów tematycznych 1 i 8 wszystkie państwa członkowskie ob-
jęte analizą, z wyjątkiem Irlandii, wykorzystały dwa zasadnicze cele ustanowione 
w strategii „Europa 2020” jako strategiczne wskaźniki rezultatu: 3% PKB (łącznie 
ze środków publicznych i prywatnych) przeznaczone na inwestycje w badania 
i rozwój/innowacje oraz wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynoszą-
cy 75%. Trybunał stwierdził także, w odpowiednich przypadkach, że przyjęte cele 
były spójne z krajowymi programami reform, które przekładają strategię „Europa 
2020” na cele krajowe.

77 
Ogólny przydział z EFRR na rzecz celu tematycznego 1 w przypadku wszystkich 
28 państw członkowskich UE odpowiada za mniej niż 5% ich łącznych szaco-
wanych wydatków na B+R w latach 2014-2020. Wydatki na badania naukowe za 
pośrednictwem EFRR składają się na ponad 5% łącznych wydatków krajowych 
na B+R54 w 15 państwach członkowskich. We wszystkich pozostałych państwach 
członkowskich mają one charakter marginalny. Stanowią one ponad 25% wy-
datków jedynie na Litwie, w Polsce, Estonii i na Słowacji, a ponad 50% – tylko na 
Łotwie.

78 
Zgodnie z polską umową partnerstwa jedna czwarta oczekiwanych rezultatów 
w przypadku celu tematycznego 1 ma wynikać bezpośrednio z interwencji finan-
sowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Pokrywa się 
to zasadniczo z odnośną częścią łącznych wydatków na B+R. Żadne z pozosta-
łych państw członkowskich nie oszacowało w ujęciu ilościowym oczekiwanego 
wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz osiągnię-
cia wartości docelowych, gdyż nie było to wymagane na mocy rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów (zob. załącznik IV).

53 Sprawozdanie roczne 
Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu 
za rok budżetowy 2015, pkt 
3.59 (Dz.U. C 375 z 13.10.2016).

54 Na podstawie dokumentu 
Eurostatu „Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014” 
[Łączne wewnętrzne wydatki 
na B+R (GERD) według 
sektorów osiągniętych 
wyników w 2014 r.].
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79 
Jeśli chodzi o aktywną politykę rynku pracy, szacuje się, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, a zwłaszcza EFS, mają większe oddziaływanie, przy-
najmniej w niektórych państwach członkowskich. Na przykład w przypadku Ru-
munii przydział środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
na „Promowanie zatrudnienia” (cel tematyczny 8) przekracza ponad sześciokrot-
nie roczne krajowe wydatki na aktywną politykę rynku pracy (w 2014 r.). Oznacza 
to w praktyce, że dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym 
znacznie zwiększy się pula środków finansowych przeznaczona na aktywną poli-
tykę rynku pracy w Rumunii.

80 
Na podstawie analizy umów partnerstwa Trybunał stwierdził, że oczywiste jest, 
iż osiągnięcie większości rezultatów określonych w tych dokumentach będzie 
wymagać znacznego wkładu z budżetów krajowych dodatkowego w stosunku 
do wydatków w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
a także dalszych działań regulacyjnych i reform strukturalnych. Jednocześnie 
brak osiągnięcia rezultatu, np. zakładanego poziomu bezrobocia, może nie być 
skutkiem niepowodzenia interwencji finansowanych z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, lecz może być spowodowany czynnikami nieza-
leżnymi od tych funduszy, takimi jak niekorzystna sytuacja społeczno-gospodar-
cza czy nieskuteczna polityka krajowa.

W programach operacyjnych pokazano wyraźniej, 
jakie są cele interwencji i w jaki sposób mają one 
zostać osiągnięte, jednak wiąże się to z większą 
złożonością niż w poprzednim okresie programowania

81 
PO powinny prezentować uzasadnienie interwencji UE w spójny i zharmonizo-
wany sposób. Należy nakreślić w nich potrzeby rozwojowe i inwestycyjne oraz 
opisać potencjał wzrostu, problemy, które należy rozwiązać, a także kierunek 
pożądanych zmian poprzez jasne i spójne ustanowienie celów do osiągnięcia 
oraz działań realizowanych na potrzeby tych celów.

82 
Trybunał przeanalizował w związku z tym próbę 14 PO w pięciu państwach człon-
kowskich objętych kontrolą i zweryfikował, czy potrzeby rozwojowe i inwestycyj-
ne są jasno określone i poparte dowodami, czy wyszczególnione cele w spójny 
sposób uwzględniają zidentyfikowane potrzeby, a także czy działania przyczy-
niają się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Trybunał przyjrzał się również 
ogólnej strukturze PO na lata 2014-2020, a także przeanalizował, w jaki sposób 
opracowano wskaźniki wykonania zadań, tak by umożliwiały pomiar osiągniętych 
celów i rezultatów.
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Komisja i państwa członkowskie z powodzeniem opracowały 
programy operacyjne dysponujące w większości przypadków 
solidniejszą logiką interwencji niż w poprzednim okresie 
programowania

Programy operacyjne są zasadniczo oparte na solidniejszej logice 
interwencji

83 
Przeprowadzona przez Trybunał analiza próby PO wskazuje, że zasadniczo Komi-
sja i państwa członkowskie z powodzeniem opracowały PO oparte na solidniej-
szej logice interwencji. W ramce 6 pokazano, w jaki sposób z PO wywnioskować 
można powiązanie między potrzebami rozwojowymi a celami szczegółowymi. 
W pewnych przypadkach, aby w pełni zrozumieć logikę interwencji, konieczne 
jest jednak także uwzględnienie aspektów zaprezentowanych w innych doku-
mentach programowych (takich jak umowy partnerstwa czy oceny ex ante).

Powiązanie między potrzebami rozwojowymi i inwestycyjnymi a celami 
szczegółowymi w przypadku priorytetu inwestycyjnego 8i („dostęp do 
zatrudnienia”) w ramach osi priorytetowych 1A, 1B, 1C, 1D hiszpańskiego PO 
„Zatrudnienie, szkolenie i kształcenie”Ra

m
ka

 6

Wskaźniki rezultatu wraz 
z wartościami wyjściowy-

mi i docelowymi

 Uczestnicy uzyskujący 
kwali�kacje po zakończeniu 
udziału w programie

 Uczestnicy pracujący, w tym 
prowadzący działalność na 
własny rachunek, po zakoń-
czeniu udziału w programie

Cel
szczegółowy

Poprawa szans na zatrudni-
enie, w szczególności w 
przypadku osób bezrobot-
nych lub poszukujących 
pracy, poprzez umożliwie-
nie nabycia lub zaktualizo-
wania umiejętności 
zawodowych

Potrzeby

Zwiększenie szans na zatrudnienie 
w przypadku osób poszukujących 
pracy i osób dotkniętych 
bezrobociem, w tym długotrwale 
bezrobotnych i starszych;

Poprawa skuteczności polityki 
aktywnego zatrudnienia, z 
uwzględnieniem wpływu w 
aspekcie płci w celu zmniejszenia 
nierówności, z udziałem większej 
liczby uczestników w celu 
poprawy ich szans zatrudnienia.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie hiszpańskiego PO „Zatrudnienie, szkolenie i kształcenie”.
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84 
Komisja zachęcała również państwa członkowskie do korzystania z ram logicz-
nych w celu lepszego wyjaśnienia powodów podejmowania interwencji propo-
nowanych w PO55. W ramach próby dobranej przez Trybunał 11 z 14 PO zawierało 
uproszczony opis, w jaki sposób planowane działania zaspokoją potrzeby oraz 
które wskaźniki będą najbardziej odpowiednie do pomiaru założonych celów 
i rezultatów.

85 
Ogólnie w przypadku dziewięciu z 14 PO objętych próbą Trybunał jest zdania, 
że cele ustanowione przez państwa członkowskie dotyczące celów tematycz-
nych 1 i 8 można powiązać ze zidentyfikowanymi potrzebami rozwojowymi 
i inwestycyjnymi.

Niedociągnięcia wykryte w pięciu z 14 przeanalizowanych PO

86 
W przypadku czterech PO nie można było ustalić związku między ustanowionymi 
celami a potrzebami rozwojowymi w odniesieniu do ograniczonej liczby priory-
tetów inwestycyjnych. Na przykład Trybunał stwierdził, że:

— potrzeby rozwojowe i inwestycyjne nie były poparte dowodami lub usta-
nowione cele nie odzwierciedlały zidentyfikowanych potrzeb (Rumunia56 
i Hiszpania57). Wiąże się z tym ryzyko, że interwencje nie będą odpowiednio 
ukierunkowane na najistotniejsze potrzeby oraz że finansowanie publiczne 
zostanie przydzielone niewłaściwie;

— cele były zdefiniowane zbyt ogólnikowo, często ze względu na fakt, że 
uwzględniały kilka wymiarów usprawnień lub obejmowały wiele regionów 
o różnorodnych cechach (Rumunia58 i Hiszpania59). Cele nie są wystarczająco 
skonkretyzowane, jeśli chodzi o zmiany, do jakich przyczynić się mają inter-
wencje planowane w PO (zob. ramka 7).

87 
W przypadku trzech PO nie jest jasne, w jaki sposób pewne zaprezentowane 
w nich działania przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów. 
W kilku przypadkach to powiązanie jest niewyraźne lub nie ma możliwości jego 
uzasadnienia (Polska60, Rumunia61 i Hiszpania62). Wskazuje to na ryzyko, że środki 
publiczne mogły zostać błędnie przydzielone bądź że nie są w pełni skutecznie 
wydatkowane.

55 Komisja Europejska, 
„Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation” [Monitorowanie 
i ocena europejskiej polityki 
spójności, EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, wytyczne 
dotyczące oceny ex ante], 
styczeń 2014 r., oraz „Guidance 
fiche for desk officers, 
intervention logic” [Wytyczne 
dla urzędników, logika 
interwencji], wersja 
2 – 18.9.2014 r.

56 Regionalny PO EFRR dla 
Rumunii, cel tematyczny 1.

57 Regionalny PO EFRR dla 
Andaluzji, cel tematyczny 8.

58 Rumuński PO EFS „Kapitał 
ludzki”, priorytet inwestycyjny 
8v.

59 Hiszpański PO EFRR 
„Inteligentny wzrost” 
i regionalny PO EFRR, 
Andaluzja, cel tematyczny 1.

60 Polski PO EFS „Wiedza, 
kształcenie, wzrost”, oś 
priorytetowa IV, innowacje 
społeczne i współpraca 
międzynarodowa.

61 Regionalny PO EFRR, priorytet 
inwestycyjny 8b.

62 Hiszpański PO „Zatrudnienie, 
szkolenie i kształcenie”, 
priorytet inwestycyjny 8iii, oś 
priorytetowa 6A, 6B, 6C i 6D.
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Przykłady celów szczegółowych, które zostały zdefiniowane zbyt ogólnikowo 
(Rumunia i Hiszpania)

Dwa63 z 11 celów określonych w rumuńskim PO „Kapitał ludzki” są sformułowane ogólnikowo. Niejasny jest na 
przykład cel „Zwiększenie liczby pracowników korzystających z nowych narzędzi, metod, praktyk itp. w za-
kresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz z lepszych warunków pracy w celu przystosowania działalności do 
dynamiki potencjalnie konkurencyjnych sektorów gospodarki w krajowej strategii na rzecz konkurencyjności / 
obszarów inteligentnej specjalizacji zidentyfikowanych w krajowej strategii na rzecz badań, rozwoju i innowa-
cji”. Wbrew wytycznym Komisji64 w tym przypadku nie będzie możliwe zmierzenie konkretnej zmiany osią-
gniętej dzięki wsparciu ze środków UE, tj. dokonanie oceny, czy interwencje przyczyniły się do zwiększenia 
liczby pracowników korzystających z nowych narzędzi bądź z nowych metod lub lepszych warunków pracy 
itp.

Hiszpania ustanowiła wykaz celów szczegółowych do wykorzystania we wszystkich PO realizowanych w ra-
mach EFRR i EFS w całym kraju. Tym samym różnorakie wyzwania o charakterze regionalnym zostały włą-
czone do szerzej sformułowanych celów, które odzwierciedlały różne aspekty tego, co zamierzano osiągnąć. 
Przykładowo w ramach celu tematycznego 1 w PO EFRR „Inteligentny wzrost” za cel szczegółowy przyjęto 
„wzmocnienie instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem oraz utworzenie, konsolidację i ulepszenie in-
frastruktury naukowej i technologicznej”. W tym przypadku nie jest jednak jasne, co tak naprawdę ma zostać 
osiągnięte: wzmocnienie instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem czy też utworzenie bądź ulepszenie 
bądź konsolidacja infrastruktury naukowej i technologicznej. Mimo że w swych uwagach do umowy partner-
stwa65 Komisja poruszyła kwestię niejasnego sformułowania celów i braku ich ukierunkowania, nie zostały one 
zmienione.

63 Cele szczegółowe 3.8 i 3.9.

64 S. 5 wersji 1 (z 6 maja 2013 r.) wytycznych dotyczących logiki interwencji: „Cele szczegółowe […] odzwierciedlają zmianę – w tym jej kierunek – 
jaką państwo członkowskie zamierza osiągnąć z wykorzystaniem wsparcia unijnego. Zmiana ta powinna być możliwie konkretna, tak by 
interwencja, na którą przyznano wsparcie, mogła przyczynić się do jej zrealizowania, a także aby można ocenić osiągnięte skutki. W związku 
z tym zaleca się, by w przypadku EFRR / Funduszu Spójności za cel nie obierać „zwiększenia produktywności w regionie X” (co zależałoby od zbyt 
wielu czynników), lecz raczej „zwiększenie produktywności w sektorze Y w regionie X”.

65 Uwaga 59 w piśmie nr ref. Ares (2014) 2366781 z 16. lipca 2014 r. „Uwagi do umowy partnerstwa z Hiszpanią”: „[Cele szczegółowe] odgrywają 
fundamentalną rolę przy opracowywaniu programów. W tym kontekście należy podkreślić, że obecne cele szczegółowe nie są wystarczająco 
konkretne, by wykazać zmianę w porównaniu z sytuacją wyjściową, i nie będą stanowić odpowiedniej podstawy dla odnośnych wskaźników 
rezultatu. Co więcej, często wyznaczony jest nie jeden, lecz kilka celów szczegółowych, co wiąże się z koniecznością podjęcia wielu działań 
w celu ich realizacji. Tymczasem cel szczegółowy powinien obejmować tylko jedno zamierzenie, a liczba działań powinna być ograniczona 
(w przeciwnym razie trudno będzie monitorować ich skutki za pomocą odnośnych wskaźników rezultatu).”
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Struktura programów operacyjnych przekłada się na 
zwiększoną liczbę wskaźników wykonania zadań, 
które muszą być monitorowane, oraz większe wymogi 
w zakresie sprawozdawczości

88 
PO na lata 2014-2020 mają trójwymiarową strukturę macierzową obejmującą osie 
priorytetowe ustanawiane indywidualnie przez państwa członkowskie, wybra-
ne priorytety inwestycyjne oraz typy regionów objętych interwencjami (zob. 
załącznik III). Cele szczegółowe i wskaźniki wykonania zadań z punktu widzenia 
produktów i rezultatów są prezentowane dla kombinacji tych elementów, tj. 
dla każdego priorytetu inwestycyjnego w ramach osi priorytetowych. Stopień 
złożoności PO zależy w szczególności, po pierwsze, od liczby osi priorytetowych 
zdefiniowanych przez państwa członkowskie i liczby priorytetów inwestycyjnych 
ujętych w ramach tych osi oraz, po drugie, od liczby wskaźników specyficznych 
dla danego programu wybranych przez państwo członkowskie, przyjętych do-
datkowo oprócz wskaźników wspólnych lub zamiast tych wskaźników. Kolejnym 
czynnikiem jest liczba różnych typów regionów objętych programem.

89 
W hiszpańskim PO EFS cel tematyczny 8 jest uwzględniany w ramach 12 różnych 
osi priorytetowych (trzy główne osie priorytetowe w rozbiciu na cztery typy 
regionów), z których każda jest podzielona na różne priorytety inwestycyjne (od 
1 do 4) i w dalszej kolejności na różną liczbę celów szczegółowych. Aby uprościć 
strukturę tego PO, organy hiszpańskie zdecydowały się na wykorzystanie tylko 
czterech wskaźników produktu i czterech wskaźników rezultatu do pomiaru dzia-
łań w ramach wszystkich osi priorytetowych obejmujących cel tematyczny 8.

Trzy razy większe wymogi sprawozdawcze w przypadku wskaźników 
produktu w obszarze spójności

90 
Pod względem wskaźników produktu obecna struktura macierzowa PO przekłada 
się na zwiększenie wymogów w zakresie sprawozdawczości o 196% w przypadku 
EFRR i 93% w przypadku EFS, gdyż wskaźniki zdefiniowane w PO mogą być wyko-
rzystywane w ramach różnych osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 
Ponadto wymóg zgłaszania wskaźników według kategorii regionu66 dodatkowo 
zwiększa wymogi sprawozdawcze o 23% w przypadku EFRR i 36% w przypadku 
EFS (zob. rys. 7). Na przykład w krajowym PO EFS w Polsce zdefiniowano po-
czątkowo 163 wskaźniki produktu. Po podzieleniu tych wskaźników według osi 
priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych i kategorii regionów organy krajowe 
będą przekazywać informacje w 422 różnych kategoriach.

66 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 288/2014.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.

Ry
s.

 7 Wymogi sprawozdawcze związane ze wskaźnikami produktu (liczba przypadków, 
gdy konieczne jest przekazanie informacji na temat wskaźnika)
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.

Dwa razy większe wymogi sprawozdawcze w przypadku wskaźników 
rezultatu EFS

91 
Z punktu widzenia wskaźników rezultatu obecna struktura macierzowa PO prze-
kłada się na zwiększenie wymogów sprawozdawczości o 27% w przypadku EFRR 
i 57% w przypadku EFS, gdyż wskaźniki zdefiniowane w PO mogą być wykorzysty-
wane w ramach różnych osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych i celów 
szczegółowych. Jeśli chodzi o przekazywanie informacji według kategorii regionu, 
w przypadku EFS wymogi w zakresie sprawozdawczości uległy zwiększeniu o 36% 
(zob. rys. 8). Taka kombinacja wymogów prowadzi również do podwojenia ilości 
danych, jakie należy uwzględnić w sprawozdawczości dotyczącej EFS. Na przykład 
w przypadku krajowego PO EFS w Polsce za sprawą podziału wskaźników według 
osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych, celów szczegółowych i kategorii 
regionów liczba wskaźników rezultatu wzrasta ze 135 do 366.

Ry
s.

 8 Wymogi sprawozdawcze związane ze wskaźnikami rezultatu (liczba przypadków, 
gdy konieczne jest przekazanie informacji na temat wskaźnika)
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Różnice między poszczególnymi funduszami 
dotyczące podziału danych finansowych na kategorie 
i pomiaru stopnia realizacji programów operacyjnych 
prawdopodobnie spowodują trudności 
w monitorowaniu programów w kolejnych latach

92 
System rejestrowania przepływów finansowych oraz oceny stopnia realizacji 
programów powinien być dostosowany do celów tematycznych wynikających ze 
strategii „Europa 2020”. Wskaźniki wykonania zadań wykorzystywane do pomiaru 
produktów i rezultatów interwencji opisane w PO powinny odzwierciedlać logikę 
interwencji oraz pomagać w monitorowaniu osiągnięcia celów szczegółowych 
w sposób racjonalny pod względem kosztów. Ponadto powinna istnieć możli-
wość zagregowania ich na poziomie UE i porównania pomiędzy różnymi PO.

93 
W związku z tym Trybunał zbadał, czy Komisja wdrożyła odpowiedni system re-
jestrowania przydziału środków finansowych na określone typy interwencji EFRR 
i EFS. Trybunał przeanalizował także w ujęciu szczegółowym metodykę leżącą 
u podstawy koncepcji „wykonania zadań” w odniesieniu do dwóch funduszy oraz 
sposób, w jaki Komisja i państwa członkowskie sprecyzowały wskaźniki wykona-
nia zadań z punktu widzenia produktów i rezultatów. Na koniec Trybunał obliczył 
ogólną liczbę wskaźników, które należy monitorować w latach 2014-2020, aby 
sprawdzić, czy system będzie można obsługiwać w sposób racjonalny pod wzglę-
dem kosztów.

Podejście do monitorowania finansowego inwestycji różni 
się między poszczególnymi europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi

94 
W okresie programowania 2014-2020 PO obejmują, dla każdej osi priorytetowej, 
szacunkowy przydział środków finansowych dla sześciu kategorii interwencji: 
zakresów interwencji, form finansowania, typu obszaru, terytorialnych mecha-
nizmów wdrażania, celów tematycznych i tematu uzupełniającego EFS. Dwie 
dodatkowe kategorie (działalność gospodarcza i miejsce) mają być zgłaszane na 
późniejszym etapie. Tych osiem kategorii interwencji opiera się na klasyfikacji 
przyjętej przez Komisję67 na potrzeby podziału danych finansowych na katego-
rie. Klasyfikacja ta obejmuje 120 różnych zakresów interwencji i tylko te zakresy 
powinny być wykorzystywane do definiowania treści finansowanych działań68.

67 Rozporządzenie (UE) 
nr 215/2014.

68 Kody 1-101 mają zastosowanie 
do PO EFRR, natomiast kody 
102-120 mają zastosowanie do 
EFS.
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95 
Ten system kategorii interwencji odgrywa ważną rolę w monitorowaniu progra-
mów oraz w przekazywaniu przez państwa członkowskie informacji na temat 
ich wdrażania w rocznych sprawozdaniach z wykonania, jako że określa on, jakie 
informacje mają być łatwo dostępne w celu wykazania, na co zostały przeznaczo-
ne środki finansowe.

EFS: zakresy interwencji są w pełni dostosowane do priorytetów 
inwestycyjnych

96 
W przypadku EFS zakresy interwencji są w pełni dostosowane do priorytetów 
inwestycyjnych, tj. każdy priorytet inwestycyjny odpowiada bezpośrednio za-
kresowi interwencji. Na przykład kod interwencji 102 jest powiązany wyłącznie 
z priorytetem inwestycyjnym 8i.

97 
Dzięki takiemu podejściu wsparcie finansowe jest przydzielane proporcjonalnie 
do zapewnianego przez nie wkładu. W rezultacie wartość docelową, a później 
poziom osiągnięcia wskaźników produktu (także zgłaszanych według prioryte-
tów inwestycyjnych) można powiązać z ogólnym kosztem odpowiednich działań. 
Zakresy interwencji można także wykorzystać do monitorowania wymogów 
w zakresie koncentracji tematycznej. Ponadto kwestie horyzontalne związane 
z wszystkimi priorytetami interwencji (np. zmiana klimatu lub równouprawnie-
nie płci) są ujmowane za pomocą dodatkowego wymiaru kategorii interwencji: 
„temat uzupełniający EFS”.

EFRR: takie same zakresy interwencji można wykorzystać 
w ramach różnych celów tematycznych lub priorytetów 
inwestycyjnych

98 
W przypadku EFRR, w przeciwieństwie do EFS, takie same zakresy interwencji 
można wykorzystać w ramach różnych celów tematycznych lub priorytetów 
inwestycyjnych. Zasoby finansowe przydzielone na konkretny cel tematyczny 
muszą być zgłaszane w ramach wymiaru „cel tematyczny” kategorii interwencji 
(zob. rys. 9).
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie PO.

Ry
s.

 9 Powiązanie między priorytetami inwestycyjnymi i kategoriami interwencji – 
przykład chorwackiego PO EFRR w odniesieniu do celu tematycznego 1

Zakresy interwencji przypisane do celu tematycznego

002  Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach
056  Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi
057  Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami 

badawczymi i innowacyjnymi
058  Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)
059  Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki)
060  Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci
061  Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym tworzenie sieci
063  Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP
065  Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na 

gospodarce niskoemisyjnej i odporności ... 
070  Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach
121  Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Cel szczegółowy 1b2
-- Wzmocnione działania w obszarze 

B+R+I w sektorze biznesowym 
dzięki utworzeniu przyjaznego 

środowiska innowacyjnego

Cel szczegółowy 1b1
- Opracowywanie na większą 

skalę nowych produktów i usług 
wynikających z działań w 

obszarze B+R

Cel szczegółowy 1a1
- Zwiększone zdolności sektora B+R w 
obszarze B+R w celu przeprowadzania 

doskonałych badań naukowych oraz 
zaspokajania potrzeb gospodarki

Priorytet inwestycyjny 1b
- Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 

innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego...

Priorytet inwestycyjny 1a
- Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększa-

nie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 
zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków 

kompetencji

Oś priorytetowa 1
- Wzmocnienie gospodarki poprzez zastosowanie badań naukowych i innowacji

Struktura PO dla celu tematycznego 1
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99 
Takie podejście umożliwia horyzontalny podział priorytetów inwestycyjnych na 
kategorie na podstawie wspólnych, przekrojowych kwestii, jednak uniemożliwia 
śledzenie przepływów finansowych dla poszczególnych priorytetów inwestycyj-
nych. W rezultacie przydział środków finansowych i wydatki są monitorowane 
tylko według celu tematycznego na poziomie każdej osi priorytetowej. Danych 
finansowych nie można łatwo zagregować na tym samym poziomie co w przy-
padku informacji na temat wykonania zadań, nie ma też możliwości skuteczne-
go pomiaru postępów finansowych poczynionych we wdrażaniu priorytetów 
inwestycyjnych. Brak odpowiednich danych finansowych utrudnia ocenę opła-
calności i oszczędności kosztowej interwencji oraz porównanie wyników w prze-
liczeniu na każde wydane euro między poszczególnymi PO i między państwami 
członkowskimi.

Przydziały środków finansowych na każdy zakres interwencji 
muszą być zakodowane w rozbiciu na różne kategorie regionów

100 
Od państw członkowskich wymaga się ponadto podziału zasobów finansowych 
przydzielonych na różne zakresy interwencji według kategorii regionu (takich jak 
regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym i lepiej rozwinięte). Trybunał 
stwierdził, że państwa członkowskie stosowały różne podejścia w tej kwestii (zob. 
ramka 8).

Przydział zasobów finansowych na poszczególne kategorie regionów – przykład 
Polski, Rumunii i Hiszpanii

W Polsce, zgodnie z umową partnerstwa, na potrzeby przydziału środków finansowych na rzecz poszcze-
gólnych regionów zastosowano dwa klucze dystrybucji: przydział pro rata, ze z góry ustalonym wskaźnikiem 
przydziału dla obu kategorii regionów, oraz przydział standardowy, z przydziałem proporcjonalnym do liczby 
regionów objętych inwestycją.

W Rumunii przydział pro rata był wykorzystywany w zależności od charakteru działań, a mianowicie na pod-
stawie liczby regionów, ludności lub liczby MŚP.

W Hiszpanii przydział środków finansowych z EFRR na rzecz poszczególnych regionów jest uzgadniany z wy-
przedzeniem między instytucjami rządowymi na szczeblu centralnym i regionalnym, a podczas wdrażania 
wydatki są przydzielane regionom zgodnie z miejscem realizacji projektu.

Ra
m

ka
 8
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101 
Państwa członkowskie stosują również różne podejścia, jeśli chodzi o podział 
zasobów finansowych oraz informacje na temat osiągniętych wyników w rozbi-
ciu na kategorie regionów. Te różne podejścia krajowe do przydziału środków 
finansowych mają bezpośrednie przełożenie na liczbę wskaźników, ich wartości 
docelowe i cele pośrednie, kluczowe etapy wdrażania PO oraz wykorzystywa-
ne wskaźniki finansowe – wartości wskaźników produktu i rezultatu według 
typu regionów są ustanawiane z wykorzystaniem różnych kluczy przydziału. Co 
ważniejsze, brak wspólnego podejścia negatywnie wpływa na porównywalność 
i prawidłowość informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, w któ-
rych występuje więcej niż jedna kategoria regionów. W szczególności może mieć 
to wpływ na spełnienie wymogów w zakresie koncentracji tematycznej.

Istnieją różnice między funduszami dotyczące korzystania 
ze wspólnych wskaźników produktu i możliwości określenia 
przez państwa członkowskie dodatkowych wskaźników 
produktu specyficznych dla danego programu

Istnieją wprawdzie wspólne wskaźniki produktu dla EFRR i EFS, ale 
tylko w ramach PO EFS wymagane jest zgłaszanie ich wszystkich 
każdego roku

102 
Istnieją wspólne wskaźniki produktu dla EFRR i EFS: 40 wskaźników pogrupowa-
nych w osiem kategorii w przypadku EFRR i 23 wskaźniki dotyczące osób i pod-
miotów w przypadku EFS (zob. tabela 4).

Ta
be

la
 4 Wskaźniki produktu – różnice między EFRR i EFS

EFRR EFS

Wspólne wskaźniki produktu
Tak, 

40 wspólnych wskaźników produktu pogrupowanych 
w 8 kategoriach

Tak, 
23 wskaźniki produktu związane z osobami 

i podmiotami

Obowiązek stosowania wspólnych 
wskaźników produktu

Tak 
(w stosownych przypadkach)

Tak 
(w rocznych sprawozdaniach z wykonania)

Mierzone działania Tylko ukończone działania Częściowo lub w pełni wdrożone działania

Dystrybucja według kategorii regionu
Tak 

(wartości wyjściowe i docelowe według kategorii 
regionu)

Tak 
(wartości wyjściowe i docelowe według kategorii 

regionu i opcjonalnie według płci)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie rozporządzenia i wytycznych.
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103 
W przypadku PO EFS państwa członkowskie mają obowiązek gromadzić i przeka-
zywać Komisji dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników produktu, nawet 
jeśli w danym PO nie wyznaczono dla nich wartości docelowych. W przypadku 
EFRR stosowanie wspólnych wskaźników produktu jest obowiązkowe, o ile mają 
one zastosowanie do interwencji, która ma zostać objęta wsparciem. Trybunał 
odnotował, że Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zachęcała 
państwa członkowskie do korzystania ze wspólnych wskaźników, tak aby postępy 
dokonane we wdrażaniu programów mogły zostać ocenione także na poziomie 
UE poprzez agregowanie wskaźników krajowych. Analiza przeprowadzona przez 
Trybunał wykazała jednak, że w skontrolowanych PO EFRR państwa członkowskie 
nie stosowały w spójny sposób wspólnych wskaźników produktu.

104 
Zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi celu tematycznego 1 inwestycje 
z EFRR powinny być ukierunkowane na rozwój technologiczny i B+R oraz być 
powiązane z potrzebami biznesowymi. Wspólne wskaźniki produktu mierzące 
motywację biznesową do podejmowania badań naukowych były jednak stoso-
wane jedynie w ograniczonym zakresie. Wskaźniki wykorzystywane do pomiaru 
zaangażowania przedsiębiorstwa w rozwój produktu, który stanowi „nowość dla 
firmy” lub „nowość na rynku” (wspólne wskaźniki 28 i 29), były stosowane tylko 
w 57% PO, w ramach których środki finansowe przydzielono na cel tematyczny 1. 
Inne wskaźniki zostały wykorzystane w 40% do 90% PO (zob. rys. 10). Sugeruje 
to, że nie ma możliwości sensownego zagregowania tych wskaźników produktu 
na poziomie UE.

Ry
s.

 1
0 Wspólne wskaźniki produktu z kategorii „badania naukowe i innowacje” stosowane 

w PO z przydziałem środków finansowych na cel tematyczny 1
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.
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105 
Średnio stosowane były cztery z sześciu wspólnych wskaźników zdefiniowanych 
dla kategorii „badania naukowe i innowacje”, przy czym w 165 ze 168 PO, w ra-
mach których środki finansowe przydzielono na cel tematyczny 1, wykorzysty-
wano te wspólne wskaźniki do pomiaru interwencji B+R. Trybunał stwierdził, że 
w jednym z dziewięciu PO objętych próbą, w ramach których środki finansowe 
przydzielono na cel tematyczny 1, nie stosowano wskaźnika 29 – mimo iż wskaź-
nik ten jest istotny z perspektywy pomiaru produktów (zob. ramka 8).

Przykład niezastosowania istotnego wspólnego wskaźnika produktu (Hiszpania)

PO EFRR dla regionu Andaluzji w Hiszpanii obejmuje działania związane z innowacjami w przedsiębiorstwach. 
Zdaniem organów regionalnych wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadze-
nia nowych produktów dla firmy” (wspólny wskaźnik 29) był istotny, jednak w trakcie negocjacji podjęły one 
decyzję o niestosowaniu go, w porozumieniu z Komisją, gdyż ten sam skutek został już ujęty we wskaźniku 
„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” (wspólny wskaźnik 01). Obydwa te wskaźniki są jednak istot-
ne, gdyż zapewniają różne informacje na temat produktów, jakie mają zostać osiągnięte.

Ra
m

ka
 9

Wskaźniki produktu specyficzne dla danego programu były negocjowane 
przez Komisję i państwa członkowskie osobno dla każdego przypadku

106 
Oprócz wspólnych wskaźników produktu państwa członkowskie mogą także sto-
sować wskaźniki produktu specyficzne dla dane programu. Wskaźniki te muszą 
zostać wynegocjowane między Komisją i państwami członkowskimi indywidual-
nie dla każdego przypadku.

107 
Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku EFRR oprócz 40 wspólnych wskaźników pro-
duktu 28 państw członkowskich UE opracowało łącznie 2 240 różnych wskaźni-
ków produktu specyficznych dla danego programu. W każdym PO EFRR korzy-
stano średnio z 13,2 różnych wskaźników produktu specyficznych dla danego 
programu oraz 14,8 wspólnych wskaźników produktu (zob. rys. 11 i rys. 12).
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 1

1 Łączna liczba wskaźników produktu wykorzystywanych w PO EFRR i EFS wszystkich 
państw członkowskich (z wyłączeniem interwencji w ramach Funduszu Spójności 
i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także wskaźników pomocy 
technicznej)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, z wykorzystaniem danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.

Ry
s.

 1
2 Średnia liczba wskaźników produktu wykorzystywanych na jeden PO we wszystkich 

państwach członkowskich (z wyłączeniem interwencji w ramach Funduszu Spójności 
i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także wskaźników pomocy 
technicznej)
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108 
Jeśli chodzi o EFS, rozporządzenie ustanawia 23 wspólne wskaźniki produktu do-
tyczące zarówno osób, jak i podmiotów. Powinny być one stosowane w PO, o ile 
mają zastosowanie, i muszą być zgłaszane raz do roku w rocznym sprawozdaniu 
z wykonania PO (zob. tabela 4).

109 
Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że 28 państw członkowskich 
UE opracowało łącznie 1 769 wskaźników produktu specyficznych dla danego 
programu w ramach EFS dla wszystkich PO. W każdym PO EFS wykorzystywano 
średnio 13,5 różnych wskaźników produktu specyficznych dla danego programu 
oraz 6,2 wspólnych wskaźników produktu.

Wskaźniki rezultatu w ramach EFS i EFRR mierzą różne 
kwestie w różny sposób, co uniemożliwia sensowne 
zagregowanie danych na poziomie Unii

Wskaźniki wykonania w odniesieniu do rezultatów w ramach EFRR 
i EFS są definiowane w różny sposób

110 
Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że pewne wskaźniki określone 
jako wskaźniki produktu dla EFRR mogą być postrzegane jako wskaźniki rezul-
tatu w przypadku EFS. Na przykład wspólny wskaźnik produktu w ramach EFRR 
„Zwiększenie zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” zdefiniowany 
dla inwestycji produkcyjnych może być interpretowany jako natychmiastowy re-
zultat działania. Takie rezultaty nie są jednak systematycznie mierzone za pomo-
cą wspólnych wskaźników produktu w odniesieniu do wszystkich celów tema-
tycznych wspieranych w ramach interwencji EFRR. Jest to spowodowane faktem, 
że rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia dotyczące 
poszczególnych funduszy nie zawierają spójnej definicji rezultatu.

111 
W sprawozdaniu rocznym za rok 201569 Trybunał zwrócił już uwagę Komisji na 
brak jasności co do definicji wskaźników wykonania zadań. W swojej odpowie-
dzi Komisja stwierdziła, że terminy „produkt” i „rezultat” zostały zdefiniowane 
w maju 2015 r. w wytycznych w sprawie lepszego stanowienia prawa70. Trybunał 
przeanalizował te wytyczne i stwierdził, że definicja „rezultatu” obejmuje bezpo-
średnie skutki interwencji, zgodnie z podejściem przyjętym przez EFS. Nie dopro-
wadziło to jednak do żadnych zmian. Trybunał odnotował także, że te kluczowe 
koncepcje nie zostały zdefiniowane w rozporządzeniu finansowym.

69 Sprawozdanie roczne 
Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu 
za rok budżetowy 2015, pkt 
3.59.

70 Dokument roboczy służb 
Komisji, Wytyczne w sprawie 
lepszego stanowienia prawa, 
SWD(2015) 111 final z dnia 
19.5.2015 r.
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112 
Wskaźniki wykonania zadań w odniesieniu do rezultatów specyficzne dla dane-
go programu nie mogą być agregowane na poziomie UE ani w przypadku EFRR, 
ani dla EFS71. Wspólne wskaźniki rezultatu istnieją dla EFS, lecz nie dla EFRR (zob. 
tabela 5). W przypadku EFRR nie ma zatem możliwości zagregowania danych na 
poziomie UE, gdyż państwa członkowskie stosują różne wskaźniki (lub podobne 
wskaźniki o nieco zmienionych definicjach) do pomiaru celów szczegółowych 
tego samego typu.

71 Na przykład przeprowadzona 
przez Trybunał analiza 
dotycząca celu tematycznego 
8 wykazała, że tylko 11% 
wskaźników rezultatu 
specyficznych dla programu 
zostało zastosowanych 
w więcej niż jednym PO EFS.

Ta
be

la
 5 Rezultaty interwencji – różnice między EFRR i EFS

Wkład w osiągnięcie 
rezultatów

Dystrybucja według 
kategorii regionu

Wartości docelowe 

Wartości wyjściowe

Wspólne wskaźniki 
rezultatu

Obowiązek stosowania 
wspólnych wskaźników 
rezultatu

Rezultaty natychmiastowe mogą być 
mierzone za pomocą wskaźników rezultatu. 
Skutki należy mierzyć w drodze ocen ex post

Należy zmierzyć w drodze ocen ex post

Tak 
(wartości wyjściowe i docelowe według kategorii 

regionu i opcjonalnie według płci)
Nie

Wspólne wskaźniki muszą mieć charakter ilościowy
Wartość skumulowana odzwierciedlająca skutki 
interwencji (dane na temat wykonania zadań w 

przeszłości, jeśli jest to możliwe, oraz na podstawie 
reprezentatywnej próby dla wspólnych 
wskaźników rezultatu długofalowego)

Ilościowe lub jakościowe
Odnoszą się do wszystkich potencjalnych 

beneficjentów oraz ma na nie wpływ program i 
inne czynnik

Obowiązkowe dla każdego wskaźnika rezultatu
Wartość wskaźnika rezultatu na początku okresu 

programowania dla kraju/regionu zgodnie z 
najnowszymi dostępnymi danymi (dane 
statystyczne lub administracyjne) lub na 

podstawie ankiet

Zero w wyjątkowych okolicznościach, jeśli nie 
można dokonać obliczeń

Wartość z obecnych lub wcześniejszych 
podobnych interwencji na podstawie 

najnowszych dostępnych danych

Tak
(w rocznych sprawozdaniach z wykonania)Nie

Tak,
wspólne wskaźniki rezultatu natychmiastowego 

i wspólne wskaźniki rezultatu długofalowego 
(tylko w odniesieniu do osób, a nie podmiotów)

Nie
(negocjowane indywidualnie z państwami 

członkowskimi)

ESFEFRR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie rozporządzenia i wytycznych.
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113 
Na przykład dokonana przez Trybunał analiza dotycząca celu tematycznego 
1 wykazała, że tylko 12% wskaźników rezultatu EFRR zostało wykorzystanych 
w więcej niż jednym PO, co oznacza, że dla większości celów szczegółowych 
EFRR opracowane zostały indywidualne wskaźniki rezultatu. Ogólnie 28 państw 
członkowskich UE opracowało 2 955 specyficznych dla danego programu wskaź-
ników rezultatu w przypadku EFRR72, a w każdym PO wykorzystywano średnio 
17,4 różnych wskaźników rezultatu specyficznych dla danego programu (zob. rys. 
13 i rys. 14).

Ry
s.

 1
3 Łączna liczba wskaźników rezultatu wykorzystywanych w PO EFRR i EFS we 

wszystkich państwach członkowskich (z wyłączeniem interwencji w ramach 
Funduszu Spójności i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także 
wskaźników pomocy technicznej)

72 Dane te odnoszą się do 
wszystkich wskaźników 
opracowanych przez 28 
państw członkowskich UE 
(zgodnie z danymi w aplikacji 
informatycznej Komisji 
Infoview) w odniesieniu do 
wszystkich celów 
tematycznych w ramach EFRR 
(z wyłączeniem Funduszu 
Spójności).

EFS 
(wszystkie CT)

EFRR 
(wszystkie CT)

21

1 976
2 955

Wspólne wskaźnikiWskaźniki specyficzne dla danego programu

CT11CT10CT9CT8CT11CT10CT9CT8CT7CT6CT5CT4CT3CT1 CT2

EFRR ESF

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.
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114 
W rozporządzeniu w sprawie EFS ustanowiono pięć wspólnych wskaźników re-
zultatu natychmiastowego i cztery wspólne wskaźniki rezultatu długofalowego73, 
które mają być wykorzystywane w interwencjach EFS w celu pomiaru wkładu 
funduszu w zmiany mające wpływ na osoby. Nie ma wspólnych wskaźników re-
zultatu, które mierzyłyby skutki dla podmiotów. Rozporządzenie ustanawia także 
dziewięć wspólnych wskaźników rezultatu natychmiastowego i trzy wspólne 
wskaźniki rezultatu długofalowego na potrzeby Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych74. Zostały one wynegocjowane i uzgodnione na zasadzie indywi-
dualnej między Komisją a państwami członkowskimi.

115 
Nie wszystkie wspólne wskaźniki muszą zostać zastosowane w PO, a oprócz 
nich państwa członkowskie dysponują możliwością korzystania ze wskaźników 
rezultatu specyficznych dla danego programu. Na potrzeby okresu 2014-2020 
28 państw członkowskich UE stosuje wszystkie dziewięć wspólnych wskaźników 
rezultatu dla EFS. Ponadto opracowały one 1 976 dodatkowych wskaźników rezul-
tatu specyficznych dla danego programu75. W każdym PO EFS korzystano średnio 
z 3,1 wspólnych wskaźników rezultatu oraz 14,4 różnych wskaźników rezultatu 
specyficznych dla danego programu (zob. rys. 13 i rys. 14).

Ry
s.

 1
4 Średnia liczba wskaźników rezultatu wykorzystywanych na jeden PO we wszystkich 

państwach członkowskich (z wyłączeniem interwencji w ramach Funduszu Spójności 
i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także wskaźników pomocy 
technicznej)

Wspólne wskaźnikiWskaźniki specyficzne dla danego programu

CT11CT10CT9CT8CT11CT10CT9CT8CT7CT6CT5CT4CT3CT1 CT2

EFRR ESF

EFS
(wszystkie CT)

EFRR 
(wszystkie CT)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z aplikacji informatycznej Komisji Infoview.

73 Załącznik I do rozporządzenia 
(UE) nr 1304/2013.

74 Załącznik II do rozporządzenia 
(UE) nr 1304/2013.

75 Dane te odnoszą się do 
wszystkich wskaźników 
opracowanych przez 28 
państw członkowskich UE 
(zgodnie z danymi 
dostępnymi w aplikacji 
informatycznej Komisji 
Infoview) w odniesieniu do 
wszystkich celów 
tematycznych w ramach EFS 
(z wyłączeniem Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych).
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Wskaźniki rezultatu w przypadku EFRR nie są konkretnie 
powiązane z interwencjami finansowanymi w ramach programu

116 
Istnieją zasadnicze różnice między EFRR i EFS pod względem definicji „rezultatu”. 
W przypadku EFRR rezultat jest „szczególnym wymiarem dobrostanu i postępu 
dla osób, stymulującym działania w ramach polityki; innymi słowy, są to zamie-
rzone zmiany ze wskazaniem, w jaki sposób do ich osiągnięcia przyczynią się 
zaplanowane interwencje”76. Na kształt rezultatów wpływa nie tylko finansowa-
nie z EFRR, ale także czynniki zewnętrzne (zob. ramka 10).

76 Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej, 
„Guidance document on 
monitoring and evaluation” 
[Wytyczne dotyczące 
monitorowania i oceny] – EFRR 
i Fundusz Spójności, dla 
okresu programowania 
2014-2020, marzec 2014 r., s. 4.

Przykład wskaźnika rezultatu w przypadku EFRR (Hiszpania)

W ramach hiszpańskiego PO EFRR „Inteligentny wzrost” jednym z wybranych wskaźników rezultatu jest 
„odsetek przedsiębiorstw dokonujących innowacji technologicznych względem wszystkich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność”. Wartość wyjściowa została obliczona przez krajowy urząd statystyczny na podsta-
wie ankiety przeprowadzonej w całym kraju. Ankieta ta ma posłużyć uzyskaniu informacji na temat struktury 
procesów innowacyjnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach w Hiszpanii, nie tylko tych finansowa-
nych z EFRR (które stanowią około 7% łącznej liczby odnośnych przedsiębiorstw). W związku z tym rezultatu 
tego nie można w pełni przypisać do samego PO.
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117 
Innymi słowy, w przypadku PO EFRR nie ma możliwości wyodrębnienia skut-
ków, które mogą być przypisane interwencjom EFRR, a także nie wiadomo, jakie 
czynniki mogą wpłynąć na osiągnięcie rezultatów. Podejście to ma tę zaletę, że 
umożliwia zachowanie ogólnego poglądu na główne oczekiwane zmiany. Aby 
ocenić zmianę lub skutki, które można uznać za wynik interwencji EFRR, państwa 
członkowskie będą jednak zmuszone stosować podejścia uzupełniające.
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Wskaźniki rezultatu w przypadku EFRR koncentrują się na 
szczególnym wymiarze oczekiwanej zmiany

118 
Ponadto w większości przypadków wskaźniki rezultatu w przypadku EFRR zapew-
niają informacje wyłącznie na temat szczególnego wymiaru oczekiwanej zmia-
ny w zależności od realizowanego działania. Skutkuje to stosowaniem różnych 
wskaźników rezultatu w odniesieniu do tego samego priorytetu inwestycyjnego. 
Na przykład w ramach ośmiu z 14 przeanalizowanych PO przydzielono środki 
finansowe na tworzenie infrastruktury badawczej i zakup sprzętu badawczego 
(priorytet inwestycyjny 1a), jednak w prawie wszystkich PO zdefiniowano osobne 
wskaźniki rezultatu w celu pomiaru postępów w tym obszarze, czasami nawet 
w tym samym państwie członkowskim (zob. ramka 11).

Przykłady wskaźników rezultatu w ramach EFRR dla priorytetu inwestycyjnego 
1a zdefiniowanych przez państwa członkowskie (Chorwacja, Hiszpania, Irlandia, 
Polska i Rumunia)

Inwestycje wspierane w ramach polskiego PO „Inteligentny wzrost” mają przyczynić się do zwiększenia 
wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe prowadzone przez organizacje badawcze. Opiera się to na 
założeniu, że jakość badań naukowych poprawi się i będą miały one większą wartość dla przedsiębiorstw, 
a w rezultacie przedsiębiorstwa będą dokonywać zakupu usług B+R od tych organizacji badawczych.

W ramach rumuńskiego PO „Konkurencyjność” inwestycje powinny przyczynić się do poprawy zdolności 
badawczych oraz rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. Będzie to mierzone na podstawie wkładu 
pozyskanego w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” oraz wzrostu liczby publikacji naukowych. Hiszpański PO 
„Andaluzja” ma na celu zwiększenie liczby składanych zgłoszeń patentowych. W ramach chorwackiego PO 
„Konkurencyjność i spójność” wskaźnikiem rezultatu jest liczba publikacji w czasopismach naukowych, nato-
miast w ramach irlandzkiego PO jest nim liczba partnerów przemysłowych. Żaden z tych wskaźników nie jest 
zdefiniowany dokładnie w ten sam sposób.

Według OECD niektóre z tych wskaźników, w szczególności wydatki na B+R oraz statystyki patentowe i pu-
blikacje naukowe, są odpowiednie do pomiaru innowacji77. EFRR promuje synergię z funduszami w obszarze 
badań naukowych i rozwoju, w szczególności z inicjatywą „Horyzont 2020”. W związku z tym uczestnictwo 
w inicjatywie „Horyzont 2020” może być także postrzegane jako oznaka poprawy zdolności badawczych. 
Wskaźniki te mogą jednak zapewniać ograniczone informacje na temat sposobu, w jaki badania naukowe 
będą wykorzystywane w celu wsparcia rozwoju gospodarczego danych regionów/krajów.

77 OECD i Eurostat, „Podręcznik Oslo – zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji”, wydanie 3, 2005.
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Wskaźniki rezultatu w przypadku EFS są bezpośrednio powiązane 
z interwencjami EFS

119 
W przypadku EFS koncepcja „rezultatu” odnosi się do konkretnych interwencji 
w ramach tego funduszu. Rezultat oznacza zmianę danej sytuacji, w większości 
przypadków w kontekście podmiotów lub uczestników objętych wsparciem. 
Według Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej „zaleca się ustana-
wianie wskaźników, które są jak najściślej powiązane z działaniami prowadzonymi 
w ramach danego priorytetu inwestycyjnego”. Ponadto w ramach EFS „skutki” 
odnoszą się do osiągnięcia celów ustanowionych w osi priorytetowej, tj. korzyści 
dla szerszych grup społecznych, wykraczających poza grono uczestników lub 
podmioty otrzymujące bezpośrednie wsparcie.

120 
Innymi słowy, nacisk położony jest na bezpośrednie skutki interwencji EFS, przy 
maksymalnym ograniczeniu ewentualnego wpływu czynników zewnętrznych na 
zgłaszany wskaźnik. Rezultaty mogą być natychmiastowe (sytuacja bezpośrednio 
po zakończeniu działania) lub długofalowe (sytuacja w pewnym momencie po 
zakończeniu działania) (zob. ramka 12).

Przykład wskaźnika rezultatu EFS wykorzystanego w rumuńskim PO „Kapitał 
ludzki”

W Rumunii promowane będzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach innych niż rolne na obszarach miejskich 
poprzez wspieranie tworzenia przedsiębiorstw typu start-up lub wsparcie istniejących MŚP w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, a także przez zapewnianie dostosowanego do potrzeb doradztwa/poradnictwa oraz 
szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy jest mierzony z wykorzystaniem trzech wskaźników rezultatu, z których jednym jest „liczba 
utworzonych i istniejących miejsc pracy 6 miesięcy po zakończeniu interwencji wspierających osoby bezro-
botne i nieaktywne zawodowo”. Liczone miejsca pracy odnoszą się do uczestników działań w ramach EFS.
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Zarówno w ramach EFRR, jak i EFS konieczne będą oceny w celu 
zmierzenia skutków interwencji

121 
Skutki interwencji EFRR i EFS będą musiały zostać ustalone w drodze ocen prze-
prowadzanych w czasie wdrażania PO, jak i po jego zakończeniu (ocena ex post)78. 
Zadanie to będzie bardziej skomplikowane w odniesieniu do interwencji EFRR, 
w przypadku których odpowiedzialne organy będą musiały zgromadzić do-
datkowe dane na temat rezultatów, które można uznać za bezpośrednie skutki 
projektów. Aby ustalić, czy rezultat, np. zwiększona liczba publikacji naukowych, 
może być uznany za skutek interwencji EFRR lub innych czynników zewnętrz-
nych, konieczne będzie porównanie z podmiotami, które nie otrzymały żadnego 
wsparcia, w drodze oceny wymagającej zgromadzenia dodatkowych informacji.

122 
W Polsce instytucje zarządzające ustanowiły w związku z tym, na zasadzie dobro-
wolności, wskaźniki rezultatu natychmiastowego w celu rejestrowania bezpo-
średnich korzyści płynących z interwencji EFRR oraz zapewnienia dostępności 
danych na potrzeby ocen skuteczności, wydajności i skutków interwencji EFRR. 
Te wskaźniki rezultatu natychmiastowego nie są jednak ujęte w PO ani regularnie 
zgłaszane w rocznym sprawozdaniu z wykonania. W związku z tym dane na temat 
rezultatów natychmiastowych nie będą łatwo dostępne dla Komisji i szerszej rze-
szy odbiorców (np. za pośrednictwem platformy otwartych danych europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych).

123 
W przypadku EFS informacje na temat rezultatów natychmiastowych będą bez-
pośrednio powiązane z interwencjami, co pozwoli uzyskać solidniejszą, opartą na 
dowodach podstawę dla oceny skutków interwencji EFS, w związku z czym wy-
maganych będzie mniej dodatkowych danych niż w przypadku interwencji EFRR.

Wartości wyjściowe i docelowe są obliczane w różny sposób 
w ramach EFRR i EFS, na podstawie odnośnych definicji „rezultatu”

124 
Wartości wyjściowe i docelowe ustanowione dla wskaźników rezultatu w ramach 
EFRR opierają się przede wszystkim na danych statystycznych będących w posia-
daniu krajowych urzędów statystycznych i dotyczących wszystkich potencjalnych 
beneficjentów interwencji EFRR, obejmujących wszystkie czynniki zewnętrzne 
i rejestrujących oddziaływanie dla całego kraju/regionu. Wskaźniki rezultatu nie 
określają docelowych wartości wykonania dla interwencji EFRR i w związku z tym 
nie mogą być uznawane za natychmiastowe rezultaty PO. Odpowiedzialność za 
osiągnięcie tych rezultatów ponoszą przede wszystkim państwa członkowskie, 
a w mniejszym zakresie instytucje zarządzające PO.

78 Art. 56 i 57 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013.
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125 
W przypadku EFS wartości wyjściowe i docelowe są obliczane głównie na pod-
stawie danych historycznych lub doświadczeń we wdrażaniu interwencji EFS 
w przeszłości, co oznacza, że wskaźniki rezultatu stanowią funkcję wskaźników 
produktu. Na przykład dla wspólnego wskaźnika „uczestnicy pracujący, łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po zakończeniu udziału w pro-
gramie” wartość wyjściowa odpowiada współczynnikowi wykonania (procent 
osób, które uzyskały zatrudnienie po uczestnictwie w szkoleniu EFS) osiągnięte-
mu w porównywalnych programach.

126 
Wskaźniki rezultatu EFS pokazują wkład zapewniany przez PO na rzecz celów 
szczegółowych oraz mogą być wykorzystywane do określania wkładu zapewnia-
nego przez interwencje EFS na rzecz osiągnięcia strategicznych wskaźników re-
zultatu ustanowionych w umowie partnerstwa. Odpowiedzialność za osiągnięcie 
rezultatów wyraźnie ponoszą instytucje zarządzające. Jako że rezultaty są defi-
niowane z punktu widzenia populacji korzystającej ze wsparcia EFS, oczekuje się, 
że instytucje zarządzające będą miały większy wpływ na osiąganie rezultatów.

127 
W odniesieniu do EFS należy rejestrować dane dotyczące wszystkich uczestników 
(z bardzo niewieloma wyjątkami79) i podmiotów każdego roku, a uczestników 
należy monitorować po zakończeniu danego działania w celu obliczenia wspól-
nych wskaźników rezultatu (które należy także zgłosić w rocznym sprawozdaniu 
z wykonania). Ponadto wartości wskaźników, w odpowiednich przypadkach, 
należy zgłaszać w rozbiciu według płci.

128 
Dane na temat zatrudnienia uczestników nie mogą być jednak wykorzystywa-
ne mechanicznie, gdyż mogą mieć na nie wpływ czynniki, nad którymi organy 
odpowiedzialne za wdrożenie programu mają ograniczoną kontrolę. Zgodnie 
z odpowiednimi wytycznymi Komisji rezultaty odzwierciedlają sytuację uczestni-
ków po zakończeniu udziału we współfinansowanym projekcie80. Oznacza to, że 
nawet jeśli uczestnik opuścił współfinansowany program szkoleniowy bez jego 
ukończenia, jego późniejsze zatrudnienie będzie liczone jako rezultat, nawet jeśli 
zatrudnienia tego nie można powiązać w pierwszej kolejności z uczestnictwem 
w szkoleniu, lecz raczej z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju/regionie lub 
innymi czynnikami.

129 
Na rys. 15 podsumowano mocne i słabe strony różnych podejść do wskaźników 
wykonania zadań przyjętych w ramach analizowanych dwóch funduszy.

79 Z wyjątkiem wskaźników 
dotyczących bezdomnych lub 
osób dotkniętych 
wykluczeniem 
mieszkaniowym oraz 
uczestników z obszarów 
wiejskich.

80 „Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, 
guidance document” 
[Monitorowanie i ocena 
europejskiej polityki spójności, 
Europejski Fundusz Społeczny, 
wytyczne], czerwiec 2015 r.
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Mocne i słabe strony podejść do wskaźników wykonania w ramach EFRR i EFS

Ry
s.

 1
5

1 Zob. pkt 112.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

• Wskaźniki rezultatu nie umożliwiają pomiaru bezpośred-
nich skutków interwencji. 

• Rezultaty generowane przez poszczególne projekty nie są 
gromadzone. Oceny będą wymagały zebrania 
dodatkowych informacji na temat natychmiastowych 
rezultatów projektów.

• Dane na temat natychmiastowych rezultatów projektów 
nie są regularnie zgłaszane Komisji, a zatem nie są 
poddawane regularnej kontroli.

• Nie ma wspólnych wskaźników rezultatu, w związku z 
czym nie jest możliwe zagregowanie rezultatów na 
poziomie UE1.

• Wspólne wskaźniki produktu są obowiązkowe tylko 
wówczas, gdy mają zastosowanie.

• Duża liczba wskaźników specyficznych dla danego 
programu.

• Kategorie interwencji nie są dostosowane do priorytetów 
inwestycyjnych.

• Wskaźniki rezultatu mierzą bezpośrednie skutki 
interwencji dotyczących osób.

• Dostępne są informacje na temat natychmiastowych 
rezultatów związanych z interwencjami. Istnieje 
solidna podstawa dla oceny ich skutków.

• Dane na temat natychmiastowych rezultatów 
projektów są regularnie zgłaszane Komisji i 
udostępniane w terminowy sposób. Są one 
poddawane kontroli.

• Istnieją wspólne wskaźniki produktu i rezultatu 
dotyczące osób, co umożliwia zagregowanie danych 
na poziomie UE.

• Kategorie interwencji są dostosowane do 
priorytetów inwestycyjnych.

• Większa rozliczalność z osiągnięcia rezultatów (w 
przypadku interwencji, które mają poprawić sytuację 
wspieranych osób/podmiotów).

• Wskaźniki rezultatu zapewniają przegląd głównych 
oczekiwanych skutków dla regionu/kraju.

• Istnieją wspólne wskaźniki produktu, co umożliwia 
zagregowanie danych na poziomie UE.

• Wskaźniki rezultatu nie zapewniają ogólnych 
informacji na temat zamierzonych zmian. 

• Oceny będą wymagały zebrania dodatkowych 
informacji.

• Obowiązek gromadzenia przez państwa 
członkowskie szerokiego zakresu danych.

• Duża liczba wskaźników specyficznych dla 
danego programu.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

ESFEFRR
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Różnice w metodyce oraz duża liczba wskaźników 
specyficznych dla danego programu będą skutkować 
znacznym obciążeniem administracyjnym, jednak dopiero 
okaże się, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane

Różne wymogi sprawozdawcze w przypadku EFRR i EFS

130 
Zdaniem Trybunału uchybieniem w systemie przyjętym na lata 2014-2020 jest 
fakt, iż rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy wprowadziły różne 
wymogi dotyczące gromadzenia i przekazywania danych na temat wykonania 
zadań w odniesieniu do produktów i rezultatów. Znaczenie wykonania zadań róż-
ni się w przypadku obydwu analizowanych funduszy, w związku z czym państwa 
członkowskie muszą opracowywać systemy monitorowania wykonania zadań do-
tyczące poszczególnych funduszy, nawet w przypadku wielofunduszowych PO.

131 
Ponadto problem stanowi ogólna liczba różnych wskaźników wykonania: ist-
nieją tysiące wskaźników produktu i rezultatu, zarówno wspólnych, jak i specy-
ficznych dla danego programu. W odniesieniu do wszystkich tych wskaźników 
instytucje zarządzające będą musiały gromadzić i przekazywać odnośne dane. 
Ponadto oprócz kontrolowania prawidłowości wydatków instytucje audytowe 
będą musiały sprawdzać, czy systemy gromadzenia i przechowywania danych są 
niezawodne.

132 
W opinii Trybunału istnieje ryzyko, iż tak kompleksowe podejście do gromadze-
nia informacji związanych z wykonaniem zadań będzie skutkować znacznym 
obciążeniem administracyjnym dla instytucji zarządzających, bez współmiernych 
korzyści. Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób państwa członkowskie lub Komisja 
mają zamiar wykorzystać i monitorować informacje, w odniesieniu do których 
należy gromadzić dane.
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Gromadzone dane na temat produktów i rezultatów mogą być 
wykorzystane do wzmocnienia budżetowania ukierunkowanego 
na wyniki w następnym okresie programowania

133 
Trybunał odnotował jednak, że Komisja ma dostęp do szerokiego zakresu danych 
na temat wykonania zadań w odniesieniu do produktów i rezultatów. Dane te 
będą także dostępne dla zainteresowanych stron w czasie rzeczywistym za po-
średnictwem platformy otwartych danych na temat spójności. W związku z tym 
mogą one zostać poddane kontroli ze strony odpowiedzialnych organów i Komi-
sji, lecz również zewnętrznych zainteresowanych stron.

134 
Komisja może uwzględnić faktyczne dane na temat wykonania zadań w celu 
przeprowadzenia ponownej oceny ważności historycznych kosztów jednost-
kowych wykorzystanych do określenia wartości docelowych lub w celu po-
twierdzenia opłacalności i oszczędności kosztowej. W jednym z wcześniejszych 
sprawozdań Trybunał wykazał na przykład znaczne różnice, jeśli chodzi o koszty 
jednostkowe budowy autostrad w różnych państwach członkowskich. Trybunał 
zaleca, by Komisja przeanalizowała przyczyny tych różnic i dopilnowała, by stoso-
wano najlepsze praktyki w tym zakresie81.

135 
Zdaniem Trybunału mogłoby to nawet utorować drogę do wykorzystania ta-
kich informacji na potrzeby przydziału środków finansowych na interwencje po 
2020 r., który będzie w większym stopniu ukierunkowany na wyniki (zob. ram-
ka 13). Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów przewiduje wprowa-
dzenie wspólnych planów działania, w których przydział środków finansowych 
będzie uzależniony wyłącznie od stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów82. 
Z możliwości tej nie skorzystano jak dotąd w żadnym PO w 28 państwach człon-
kowskich, co świadczy o tym, że przy przydziale środków finansowych państwa 
członkowskie niechętnie korzystają z mechanizmów ukierunkowania na wyniki. 
Może to również wynikać z faktu, że obecnie nie ma wystarczająco wiarygodnych 
informacji na temat średnich kosztów jednostkowych.

136 
W okresie programowania po 2020 r. państwa członkowskie powinny dyspono-
wać większymi zdolnościami do ustalania budżetu koniecznego do zaspokojenia 
potrzeb i realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów oraz uzyskania oczekiwa-
nych produktów i rezultatów w ramach PO.

81 Sprawozdanie specjalne 
nr 5/2013 pt. „Czy środki 
przeznaczone na drogi 
w ramach europejskiej polityki 
spójności są właściwie 
wydatkowane?”.

82 Art. 106 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013.
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Budżetowanie ukierunkowane na wyniki

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podejścia do budżetowania ukierunkowane-
go na wyniki zmieniają się zasadniczo wraz z upływem czasu, a zmiany wprowadzane są w każdym nowym 
procesie programowania budżetowego. Podejścia różnią się także między poszczególnymi krajami, ponieważ 
muszą być dostosowane do danego krajowego kontekstu politycznego83.

OECD stosuje kilka definicji budżetowania ukierunkowanego na wyniki, podkreślając, że nie ma jednej uzgod-
nionej, standardowej definicji tego pojęcia, ani jednego modelu jego stosowania84.

Ogólnie rzecz ujmując, wyróżnić można dwa główne podejścia:

Budżetowanie ukierunkowane na wyniki ma na celu zapewnienie decydentom pełniejszych informacji lub 
zmianę sposobu, w jaki podejmowane są decyzje w sprawie budżetu85. Już obecnie przydzielane środki finan-
sowe muszą być powiązane z wymiernymi rezultatami. Aktualnie jednak informacje na temat przyszłego lub 
przeszłego wykonania zadań są wykorzystywane wraz z innymi informacjami w procesie decyzyjnym.

Budżet ukierunkowany na wyniki to z kolei budżet, w ramach którego wszelkie zwiększenie zasobów wiąże 
się bezpośrednio ze wzrostem pod względem produktów lub innych rezultatów. W ujęciu bardziej ogólnym 
budżet ukierunkowany na wyniki zawiera informacje na temat tego, na co organizacje już przeznaczyły lub 
zamierzają przeznaczyć przekazane im pieniądze. Oznacza to, że przydział środków finansowych jest określa-
ny na podstawie – lub przynajmniej z uwzględnieniem – oczekiwanych produktów lub rezultatów.

83 OECD, „Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting” [Wnioski z ankiety OECD w latach 2011/2012 na temat 
budżetowania wynikowego], 11. doroczne posiedzenie Sieci Urzędników Budżetowych Wyższego Szczebla ds. Wykonania i Rezultatów, centrum 
konferencyjne OECD w Paryżu, 26-27 listopada 2015 r.

84 OECD, „Performance Budgeting: A Users’ Guide” [Budżetowanie wynikowe – przewodnik dla użytkowników], dokument informacyjny, marzec 
2008.

85 Allen Schick, „The Metamorphoses of performance budgeting” [Metamorfozy budżetowania ukierunkowanego na wyniki], OECD Journal on 
budgeting, tom 2013/2.
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137 
Ogólnie rzecz biorąc, Komisja skutecznie negocjowała umowy partnerstwa i PO 
w obszarze spójności na lata 2014-2020. Zakończyła ona negocjacje z państwa-
mi członkowskimi w terminach określonych przepisami, ukierunkowała środki 
finansowe na realizację strategii „Europa 2020” oraz zapewniła solidniejszą logikę 
interwencji w PO. Nie udało jej się jednak zharmonizować mechanizmów monito-
rowania finansowego między funduszami ani zapewnić spójnej definicji wskaź-
ników wykonania zadań w odniesieniu do produktów i rezultatów. Rozwiązanie 
tych kwestii byłoby jednak konieczne, aby umożliwić zagregowanie i miarodaj-
ne porównywanie danych na temat wykonania zadań między poszczególnymi 
programami. Ponadto, biorąc pod uwagę ogólną liczbę wskaźników wykonania 
zadań, które należy monitorować, oraz ciągłe zapotrzebowanie na dane uzu-
pełniające w celu ustalenia oddziaływania środków finansowych UE, w latach 
2014-2020 istnieje ryzyko wystąpienia znacznego obciążenia administracyjnego 
związanego z systemem opartym na wynikach.

Komisja zachowywała kontrolę nad opóźnieniami w negocjacjach 
dotyczących umów partnerstwa i programów operacyjnych

138 
Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet legislacyjny w obszarze polityki spój-
ności w grudniu 2013 r., tj. tuż przed rozpoczęciem okresu programowania 2014-
2020. W porównaniu z poprzednim okresem stanowi to opóźnienie wynoszące 
pięć miesięcy, co było spowodowane częściowo późniejszym opracowaniem 
wniosku ustawodawczego przez Komisję, a częściowo koniecznością poświecenia 
większej ilości czasu na zakończenie negocjacji. Komisja przyjęła prawo wtórne 
do stycznia 2016 r., tj. już po tym, jak przyjęła większość PO (zob. pkt 33-37).

139 
Ogólnie pomimo trudności Komisja przyjęła umowy partnerstwa i PO w terminie 
ustanowionym w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów: ostatnia umo-
wa została przyjęta w listopadzie 2014 r., a ostatni PO w grudniu 2015 r. Komisja 
przyjęła proaktywne podejście i rozpoczęła nieformalne negocjacje już w 2012 r., 
co pomogło złagodzić skutki późnego przyjęcia przepisów. Przekazała także pań-
stwom członkowskim znaczną liczbę wytycznych, chociaż dokonała tego w spo-
sób fragmentaryczny i na późnym etapie procesu (do września 2014 r.). Komisja 
mogła ukończyć prace nad wytycznymi dopiero po wdrożeniu ram prawnych 
(grudzień 2013 r.) (zob. pkt 47-48).
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140 
Państwa członkowskie przedłożyły wszystkie umowy partnerstwa w terminie (do 
kwietnia 2014 r.), a negocjacje zostały ukończone średnio w ciągu pięciu mie-
sięcy. Trwało to znacznie krócej niż analogiczny etap przygotowań NSRO na lata 
2007-2013 i pomogło częściowo skompensować opóźnienia (zob. pkt 48-49).

141 
Państwa członkowskie przedłożyły większość swoich projektów PO (85%) w wy-
maganym terminie. W przypadku 15% PO Komisja nie mogła rozpocząć formal-
nych negocjacji w terminie trzech miesięcy od przedłożenia umów partnerstwa. 
Przyjęcie PO zajmowało średnio około ośmiu miesięcy (nie wliczając okresów 
zawieszenia, tj. okresów między przesłaniem uwag państwom członkowskim 
i ponownym przedłożeniem PO). Jest to czas porównywalny z poprzednim okre-
sem. Do grudnia 2014 r. przyjętych zostało 64% PO w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia”. W poprzednim okresie programowania 2007-2013, 
w równoważnym okresie, przyjętych zostało 98% PO. Wynika to głównie z opóź-
nionego przyjęcia pakietu legislacyjnego (zob. pkt 49).

142 
Sugeruje to, że negocjacje były bardziej skomplikowane. Głównym powodem 
takiej sytuacji były dodatkowe wymogi, takie jak warunki wstępne lub wymóg 
określenia wyraźniejszej logiki interwencji, problemy informatyczne oraz potrze-
ba wielokrotnych zatwierdzeń ze strony Komisji wymagających czasochłonnych 
konsultacji między służbami i wewnątrz tych służb. Ponadto występowały proble-
my z jakością wstępnych projektów dokumentów programowych (zob. pkt 53-55).

Zalecenie 1

Komisja powinna dopilnować, by jej wnioski ustawodawcze dotyczące polityki 
spójności na okres po 2020 r. zostały przedstawione terminowo, tak aby zapew-
nić wystarczająco dużo czasu na zakończenie negocjacji między Parlamentem 
Europejskim i Radą przed rozpoczęciem okresu programowania.

Docelowy termin wdrożenia: podczas przygotowywania wniosków ustawo-
dawczych na okres po 2020 r.
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Umowy partnerstwa miały zasadnicze znaczenie w ukierunkowaniu 
wydatków w obszarze spójności na strategię „Europa 2020”

143 
Umowy partnerstwa okazały się skutecznym instrumentem do wyodrębniania 
środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na potrzeby 
celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych. Przeanalizowane umowy 
partnerstwa obejmują wszystkie zasadnicze aspekty oraz przedstawiają diagnozę 
potrzeb rozwojowych i priorytetów inwestycyjnych w państwach członkowskich. 
Komisji i państwom członkowskim udało się ukierunkować unijne środki finan-
sowe na lata 2014-2020 na cele strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia. Pula środków koncentruje się na ograniczonej liczbie 
kluczowych obszarów w ramach celów tematycznych, a wymogi w zakresie 
koncentracji tematycznej dotyczące poszczególnych funduszy zostały zasadniczo 
spełnione z naddatkiem. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z okresem progra-
mowania 2007-2013 więcej środków finansowych zostało przydzielonych na kon-
kurencyjność MŚP, zmianę klimatu i zatrudnienie, a mniej na transport i ochronę 
środowiska (zob. pkt 57 i 68).

144 
Trybunał zauważył jednak, że informacje zawarte w umowach partnerstwa nie 
zawsze są spójne z informacjami zaprezentowanymi w PO, a w przypadku państw 
członkowskich, które korzystają z odstępstw przewidzianych w rozporządzeniu 
w sprawie EFRR, informacje finansowe dostępne w PO nie zawsze umożliwiały 
stwierdzenie, czy przestrzegano wymogów w zakresie koncentracji tematycznej 
(zob. pkt 69).

Zalecenie 2

a) Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje finansowe 
niezbędne w celu skutecznego monitorowania przez Komisję zgodności 
z wymogami dotyczącymi koncentracji tematycznej (w tym z odstępstwami 
przewidzianymi w rozporządzeniu EFRR).

b) Komisja powinna zapewnić, by państwa członkowskie respektowały wy-
odrębnienie środków finansowych z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych na potrzeby celów tematycznych.

Docelowy termin wdrożenia: co roku, począwszy od 2017 r.
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145 
Państwa członkowskie wskazują w umowach partnerstwa główne rezultaty, 
które mają zostać osiągnięte, ale zasadniczo nie oszacowują w ujęciu ilościowym 
oczekiwanego wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
na rzecz osiągnięcia wartości docelowych. Oczywiste jest jednak, że osiągnięcie 
większości rezultatów określonych w umowach partnerstwa będzie wymagać 
znacznego wkładu z budżetów krajowych dodatkowego w stosunku do wydat-
ków w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także 
dalszych działań regulacyjnych i reform strukturalnych. Jednocześnie brak osią-
gnięcia rezultatu może nie być skutkiem niepowodzenia interwencji finansowa-
nych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, lecz być spowodo-
wany czynnikami niezależnymi od tych funduszy, takimi jak niekorzystna sytuacja 
społeczno-gospodarcza czy nieskuteczna polityka krajowa (zob. pkt 74-80).

W programach operacyjnych pokazano wyraźniej, jakie są cele interwencji 
i w jaki sposób mają one zostać osiągnięte, jednak wiąże się to z większą 
złożonością

146 
W przypadku większości przeanalizowanych PO Komisja i państwa członkowskie 
z powodzeniem opracowały programy obejmujące solidniejszą logikę interwen-
cji, tj. określające cele interwencji (pod kątem celów szczegółowych/rezultatów) 
oraz spodziewany sposób ich osiągnięcia (środki finansowe – działania – produk-
ty). Ewentualne uchybienia wynikały z faktu, że potrzeby rozwojowe nie zosta-
ły udokumentowane, a cele najwyraźniej nie pokrywały się ze stwierdzonymi 
potrzebami. Cele były także często określone zbyt ogólnikowo bądź też występo-
wały wątpliwości, czy działania przedstawione w PO faktycznie przyczyniłyby się 
do osiągnięcia jego celów i rezultatów. W takich przypadkach istnieje ryzyko, że 
środki publiczne mogły zostać błędnie przydzielone bądź że nie będą one w peł-
ni skutecznie wydatkowane (zob. pkt 81-87).

147 
Stopień złożoności PO na lata 2014-2020 jest uzależniony od następujących para-
metrów: liczby osi priorytetowych zdefiniowanych przez państwa członkowskie, 
liczby priorytetów inwestycyjnych ujętych w ramach tych osi oraz liczby kategorii 
regionów objętych PO. Zależy także od liczby wskaźników specyficznych dla 
danego programu wybranych przez państwa członkowskie. PO na lata 2014-2020 
mają trójwymiarową strukturę macierzową obejmującą osie priorytetowe usta-
nawiane indywidualnie przez państwa członkowskie, wybrane priorytety inwe-
stycyjne oraz typy regionów objętych interwencjami. Struktura taka zapewnia 
co prawda strategiczną spójność programowania, lecz skutkuje także istotnym 
zwiększeniem liczby wskaźników wykonania zadań, które muszą być monitoro-
wane, gdyż ich liczba ulega zwielokrotnieniu w celu uwzględnienia szczególnego 
kontekstu, w jakim odbywa się finansowanie w ramach danego PO. W analizo-
wanej próbie PO liczba wskaźników produktu wzrosła nawet o 450%, a liczba 
wskaźników rezultatu nawet o około 500% (zob. pkt 88-91).
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Różnice między poszczególnymi funduszami dotyczące podziału danych 
finansowych na kategorie i pomiaru stopnia realizacji programów 
operacyjnych mogą spowodować trudności w monitorowaniu programów 
w kolejnych latach

148 
Podejście do monitorowania finansowego inwestycji różni się nie tylko między 
EFRR i EFS, ale także między państwami członkowskimi, w których występuje 
więcej niż jedna kategoria regionów (np. regiony słabiej rozwinięte, w okresie 
przejściowym i lepiej rozwinięte). W szczególności w przypadku EFRR nie można 
łatwo ustalić powiązania między działaniami a finansowaniem, gdyż informacje 
finansowe nie są dopasowane do priorytetów inwestycyjnych. Fakt ten utrudni 
monitorowanie postępów, gdyż nie będzie jasne, ile pieniędzy przydzielono 
na realizację priorytetów inwestycyjnych objętych wsparciem z EFRR (zob. pkt 
92-99).

149 
Fundusze różnią się również pod względem wykorzystania wspólnych wskaźni-
ków produktu, a państwa członkowskie mają możliwość określania dodatkowych 
wskaźników produktu specyficznych dla programu. W przypadku EFRR będą 
występowały znaczne trudności w agregowaniu informacji dotyczących uzyska-
nych produktów, gdyż państwa członkowskie zdecydowały się korzystać średnio 
z niemal takiej samej liczby wskaźników produktu specyficznych dla programu 
co wspólnych wskaźników. Ogólnie w przypadku EFRR 28 państw członkowskich 
opracowało 2 240 różnych wskaźników produktu specyficznych dla programu 
obok 40 wspólnych wskaźników produktu. W każdym PO EFRR korzystano śred-
nio z 13,2 różnych wskaźników produktu specyficznych dla programu oraz 14,8 
wspólnych wskaźników produktu (zob. pkt 100-109).

150 
Sytuacja jest jeszcze bardzie problematyczna w przypadku wskaźników rezulta-
tu, gdyż w ramach EFRR i EFS mierzą one różne kwestie w różny sposób. Faktem 
jest, że sama koncepcja „rezultatu” jest interpretowana odmiennie w różnych 
rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy. Wspólne wskaźniki 
rezultatu istnieją dla EFS, lecz nie dla EFRR. Nie są one jednak często wykorzy-
stywane. Ogólnie 28 państw członkowskich UE opracowało 2 955 wskaźników 
rezultatu specyficznych dla danego programu w przypadku EFRR, a w każdym 
PO EFRR korzystano średnio z 17,4 różnych wskaźników rezultatu specyficznych 
dla danego programu. W przypadku EFS istnieją 23 wspólne wskaźniki rezultatu 
oraz 1 976 dodatkowych wskaźników rezultatu specyficznych dla danego progra-
mu. W każdym PO EFS korzystano średnio z 3,1 wspólnych wskaźników rezultatu 
oraz 14,4 różnych wskaźników rezultatu specyficznych dla danego programu. 
W konsekwencji w przypadku obydwu tych funduszy nie wydaje się, by możliwe 
było miarodajne zagregowanie danych na temat wykonania zadań na poziomie 
UE. W ujęciu ogólnym, biorąc pod uwagę koszt regularnego gromadzenia takich 
danych, liczba wskaźników wykonania zadań wydaje się nadmierna. W opinii 
nr 1/201786 Trybunał zalecił zharmonizowanie definicji pojęć dotyczących wyko-
nania zadań, tj. „produktu” i „rezultatu” (zob. pkt 110-130).

86 Zob. opinia nr 1/2017 
w sprawie wniosku 
dotyczącego zmiany 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii 
(pkt 148).
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151 
Państwa członkowskie mają ponadto obowiązek podziału zasobów finansowych 
przydzielonych na różne zakresy interwencji i danych na temat wykonania zadań 
według kategorii regionu (takich jak regiony słabiej rozwinięte, w okresie przej-
ściowym i lepiej rozwinięte). Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie stosu-
ją różne podejścia w tej kwestii. Te różne podejścia krajowe mają bezpośrednie 
przełożenie na liczbę wskaźników produktu, ich wartości docelowe i cele pośred-
nie, kluczowe etapy wdrażania oraz wskaźniki finansowe wykorzystywane w PO – 
wartości wskaźników produktu i rezultatu według typu regionów są ustanawiane 
z wykorzystaniem różnych kluczy przydziału. Co ważniejsze, brak wspólnego 
podejścia budzi wątpliwości co do porównywalności i poprawności informacji 
przekazywanych przez państwa członkowskie, w których występuje więcej niż 
jedna kategoria regionów. W szczególności może mieć to wpływ na spełnienie 
wymogów w zakresie koncentracji tematycznej (zob. pkt 100-101).

Zalecenie 3

Komisja powinna zdefiniować wspólną terminologię dotyczącą pojęć „produktu” 
i „rezultatu” oraz zaproponować jej uwzględnienie w rozporządzeniu finanso-
wym, a także zapewnić, by definicję tych pojęć stosowano w rozporządzeniach 
sektorowych po 2020 r.

Docelowy termin wdrożenia: podczas przygotowywania wniosków ustawo-
dawczych na okres po 2020 r.

Zalecenie 4

Komisja powinna dokonać analizy wskaźników specyficznych dla danego progra-
mu i wskaźników wspólnych dotyczących produktów i rezultatów na lata 2014-
2020 w celu zidentyfikowania tych z nich, które są najbardziej istotne i odpo-
wiednie na potrzeby określania skutków interwencji UE.

W przypadku modyfikacji programu państwa członkowskie powinny zaprzestać 
stosowania zbędnych wskaźników specyficznych dla danego programu.

Docelowy termin wdrożenia: do połowy 2018 r.
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152 
Podobnie jak w przeszłości, aby ustalić wpływ wydatków w obszarze spójności 
na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, konieczne będzie dokonanie odnośnych 
ocen, co z kolei będzie wymagać dostępu do danych na temat rezultatów, które 
można uznać za bezpośredni skutek współfinansowanych operacji. W przypadku 
PO EFS dane na temat natychmiastowych rezultatów interwencji będą systema-
tycznie gromadzone i zgłaszane Komisji przez państwa członkowskie. Wskaźniki 
rezultatu EFRR nie rejestrują jednak natychmiastowych rezultatów projektów, 
a dane takie nie będą łatwo dostępne, chyba że państwa członkowskie podejmą 
decyzję o gromadzeniu dodatkowych danych na zasadzie dobrowolnej (zob. pkt 
121-123).

Zalecenie 5

Komisja powinna:

 ο rozpowszechniać „dobre praktyki” państw członkowskich dotyczące ocen, 
które mogą w najlepszy sposób określić skutki interwencji UE;

 ο pomagać państwom członkowskim w aktualizacji ich planów ocen, tak by 
uwzględniały one oceny przeprowadzane zgodnie z dobrymi praktykami.

Państwa członkowskie powinny dopilnować, by gromadzone były dane istotne 
dla ustalenia skutków interwencji EFRR.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2017 r.

153 
Główne uchybienie systemu wdrożonego na lata 2014-2020 polega na tym, że 
rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy wprowadziły różne wy-
mogi dotyczące gromadzenia i przekazywania danych na temat wykonania 
zadań w odniesieniu do produktów i rezultatów. Analiza przeprowadzona przez 
Trybunał wykazała, że pewne wskaźniki określone jako wskaźniki produktu dla 
EFRR mogą być postrzegane jako wskaźniki rezultatu w przypadku EFS. Rezultaty 
natychmiastowe nie są jednak systematycznie mierzone za pomocą wspólnych 
wskaźników produktu w odniesieniu do wszystkich celów tematycznych wspiera-
nych w ramach interwencji EFRR (zob. pkt 124-130).
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154 
W konsekwencji państwa członkowskie muszą opracowywać systemy mo-
nitorowania wykonania zadań dotyczące poszczególnych funduszy, nawet 
w przypadku wielofunduszowych PO. Te różnice w metodyce i nadmierna liczba 
wskaźników specyficznych dla danego programu będą skutkować znacznym 
obciążeniem administracyjnym, jednak dopiero okaże się, w jaki sposób dane 
te zostaną wykorzystane. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób państwa członkow-
skie lub Komisja mają zamiar wykorzystać i monitorować informacje na temat 
wykonania zadań, w odniesieniu do których należy gromadzić dane, sprawdzać 
je oraz, przynajmniej w przypadku wspólnych wskaźników, zgłaszać je Komisji. 
Zwiększona dostępność danych na temat wykonania zadań w odniesieniu do 
produktów mogłaby utorować drogę do wykorzystania kosztów jednostkowych 
oraz informacji na temat skuteczności i wydajności interwencji na potrzeby przy-
działu środków budżetowych na interwencje po 2020 r., który byłby w większym 
stopniu ukierunkowany na wyniki (zob. pkt 131-134).

Zalecenie 6

Komisja powinna:

 ο wykorzystywać dane gromadzone w drodze rocznych sprawozdań z wykona-
nia oraz rezultaty ocen ad hoc i ex post do dokonywania analizy porównaw-
czej osiągniętych wyników, a także – w stosowanych przypadkach – w celu 
promowania korzystania z analiz porównawczych, tak by umożliwić wymianę 
doświadczeń na temat polityki w latach 2014-2020;

 ο w odniesieniu do finansowania interwencji w ramach polityki spójności 
w okresie po 2020 r. stosować w odpowiednich przypadkach koncepcję 
budżetowania ukierunkowanego na wyniki, która uzależnia każdorazowe 
zwiększenie zasobów od zwiększenia produktów lub innych rezultatów. 
W tym kontekście Komisja powinna wykorzystywać dane dotyczące faktycz-
nych kosztów jednostkowych ustalonych w okresie 2014-2020.

Docelowy termin wdrożenia: podczas przygotowywania wniosków ustawo-
dawczych na okres po 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę II, której przewodniczy Iliana 
IWANOWA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu 
w dniu 8 lutego 2017 r.

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego

 Klaus-Heiner LEHNE
 Prezes
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Porównanie kluczowych przepisów wprowadzonych na lata 2014-2020 z podobnymi 
przepisami w poprzednich okresach

Logika interwencji

Ramy wykonania Warunki wstępneOkres 
programo-

wania
Zmiana Koncentracja 

tematyczna
Wskaźniki wykonania 

zadań

2014-2020  ο Wzmocnio-
na logika 
interwencji

 ο Wymogi w zakre-
sie koncentracji 
tematycznej 
według funduszu 
(EFRR w porów-
naniu z EFS), celu 
tematycznego 
(EFRR, Fundusz 
Spójności) lub 
priorytetów 
tematycznych 
(EFS) i kategorii 
regionów

 ο Ustrukturyzowane 
wykorzystanie 
wskaźników

 ο Wspólne wskaźniki 
produktu ustano-
wione w podstawie 
prawnej (dla EFS 
i EFRR) oraz wspólne 
wskaźniki rezultatu 
dla EFS

 ο Obowiązkowe 
przekazywanie 
danych dotyczących 
wszystkich wspól-
nych wskaźników 
dla EFS

 ο 6% zasobów z obowiązko-
wej rezerwy na wykonanie 
przydzielone do EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności 
w ramach celu „Inwe-
stycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”

 ο Metodyka oceny wykona-
nia zadań zdefiniowana 
w rozporządzeniu

 ο Możliwa utrata środków 
finansowych w przypadku 
poważnego niepowodze-
nia w osiąganiu celów 
pośrednich

 ο Tematyczne warun-
ki wstępne

 ο Ogólne warunki 
wstępne

 ο Obowiązkowe
 ο Możliwość wstrzy-

mania płatności 
okresowych

2007-2013  ο Tradycyjna 
logika 
interwencji

 ο Środki finansowe 
przydzielane 
na kategorie 
wydatków zwią-
zane ze strategią 
lizbońską według 
kwalifikowalności 
geograficznej

 ο Wskaźniki wykorzy-
stywane w różnym 
stopniu w poszcze-
gólnych państwach 
członkowskich

 ο Wspólne wskaź-
niki ustanowione 
w wytycznych 
Komisji; ich zasto-
sowanie uzgod-
nione z państwami 
członkowskimi 
w 2008 r., jednak 
nieobowiązkowe

 ο 3% rezerwy na wykona-
nie przeznaczone na cel 
„Konwergencja” lub cel 
„Konkurencyjność regio-
nalna i zatrudnienie”

 ο Ustanawiane z inicjatywy 
państwa członkowskiego, 
nieobowiązkowe

 ο Utrata środków finanso-
wych niemożliwa

 ο Brak wyraźnie okre-
ślonych warunków 
wstępnych

2000-2006  ο Tradycyjna 
logika 
interwencji

 ο Koncentracja 
na celach 
priorytetowych, 
inicjatywach 
wspólnotowych 
oraz odsetku 
ludności objętym 
wsparciem 
finansowym

 ο Wskaźniki wykorzy-
stywane w różnym 
stopniu w poszcze-
gólnych państwach 
członkowskich

 ο Wspólne wskaźniki 
ustanowione w wy-
tycznych Komisji, 
ale przedstawione 
w formie przykła-
dów; brak zachęty 
do ich stosowania

 ο 4% środków z obo-
wiązkowej rezerwy na 
wykonanie przeznaczone 
na zobowiązania

 ο Metodyka oceny wy-
konania zadań definio-
wana przez państwa 
członkowskie

 ο Utrata środków finanso-
wych niemożliwa

 ο Brak wyraźnie okre-
ślonych warunków 
wstępnych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie przeglądu obowiązujących przepisów i wytycznych Komisji.
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Strategia „Europa 2020”, cele tematyczne i koncentracja tematyczna1
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1. Rozwój
Na inwestycje w badania i rozwój (B+R) oraz innowacje należy przeznaczać 3% PKB Unii – łącznie ze 
środków publicznych 
i prywatnych

2. Kształcenie
Odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10% 
Co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe 

3. Zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% 
Wzrost efektywności energetycznej o 20%

4. Zatrudnienie
75% osób w wieku 20-64 powinno mieć pracę

5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln

Wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu

CT 8 – promowanie trwałego 
i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności 
pracowników

CT 9 – promowanie 
włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją

CT 10 – inwestowanie w 
kształcenie, szkolenie i 
szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie

CT 11 – wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnych 
instytucji publicznych  i 
zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji 
publicznej

Trwały wzrost 
gospodarczy

CT 4 – wspieranie przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach

CT 5 – promowanie 
dostosowania do zmian 
klimatu, zapobiegania ryzyku  
i zarządzania ryzykiem

CT 6 – zachowanie i ochrona 
środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami

CT 7 – promowanie 
zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury 
sieciowej

Inteligentny wzrost

CT 1 – wzmacnianie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji
             
CT 2 – zwiększenie 
dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych (cel dotyczący 
szerokopasmowego internetu)

CT 3 – wzmacnianie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw 
(MŚP)

1  Przypisanie celów tematycznych do obszarów priorytetowych strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospo-
darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu nie jest określone w rozporządzeniach. Zostało ono wprowadzone przez Komisję w kilku 
dokumentach opublikowanych po 2014 r.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie publikacji Komisji „Panorama, Inforegio, nr 48, 2013 r.”.
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Regiony w okresie przejściowym

12% 50%

15% 60%

20% 80%

CT4

WSPARCIE Z EFS

WSPARCIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

CT1

CT2 CT3

CT8
CT9

CT10
CT4 CT11

CT5 CT6

CT7

Główne priorytety w

przypadku EFRR Główne priorytety

w przy
padku EFS

WSPA
RCIE Z EFRR

Regiony słabiej rozwinięte

Regiony lepiej rozwinięte

CT1-4

CT4 CT1-4

CT4 CT1-4

70%

80%

60%20%

20%

20%

CT9 do pięciu priorytetów inwestycyjnych

CT9

CT9

do 5 priorytetów inwestycyjnych

do pięciu priorytetów inwestycyjnych

Koncentracja na maksymalnie pięciu priorytetach inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych oraz koncentracja w zakresie 20% w każdym kraju na włączeniu 
społecznym, walce z ubóstwem i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego
Skoncentrowanie inwestycji na co najmniej dwóch z czterech głównych 
priorytetów, ze specjalnym przydziałem na gospodarkę niskoemisyjną (CT4)

Na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strategia „Europa 2020”, cele tematyczne i koncentracja tematyczna
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Struktura polityki spójności
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Priorytety inwestycyjne są szczególnymi działaniami realizowanymi w ramach każdego celu tematycznego. 
Powinny one stanowić podstawę do zdefiniowania celów szczegółowych. Priorytety inwestycyjne w ramach 
celów tematycznych przeanalizowane na potrzeby kontroli:

Za
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k 
III

 
b)

 a)

CT1: „wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego 
i innowacji poprzez:

aktywne i zdrowe starzenie się.(vi) 

przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian;

(v) 

równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w 
tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę;

(iv) 

praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw;

(iii) 

trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w 
szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 
szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży;

(ii) 

dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników;

(i) 

CT8: „promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz mobilności pracowników”:

udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i 
zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności tych, które leżą w 
interesie Europy;

promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowy-
mi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i 
usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 
ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług 
publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną 
specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie 
wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych 
zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, �w 
szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o 
ogólnym przeznaczeniu”.
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Strategiczne wskaźniki rezultatu – analiza umów partnerstwa dla pięciu państw 
członkowskich objętych kontrolą

a) dla celu tematycznego 1

Kraj Główny wskaźnik rezultatu w umowie 
partnerstwa

Wartość wyj-
ściowa (rok)

Cel pośredni 
2020

Unijny przydział 
z europejskich 

funduszy struktu-
ralnych i inwesty-

cyjnych w EUR 
(w tym EFRR)

Wkład UE na 
rzecz osiągnię-

cia wartości 
docelowej

ES Nakłady na B+R w stosunku do PKB (GERD) 1,3% (2012) 2,00%

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

nd.

ES Wydatki na B+R finansowane przez sektor prywatny 45,6% (2012) 60,0% nd.

ES

Przedsiębiorstwa dokonujące innowacji technologicz-
nych względem wszystkich przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność zatrudniających 10 lub więcej 
pracowników

13,22% 
(2010-2012) 25,00% nd.

IE
Zwiększona liczba partnerów przemysłowych współ-
pracujących z finansowanymi strategicznymi ośrodkami 
badań naukowych w regionach

n.d.1 nd.

186 992 153 
(142 000 000)

nd.

IE Wzrost liczby koncesji w rezultacie badań naukowych 
w regionie południowym i wschodnim nd. nd. nd.

IE
Liczba klientów Enterprise Ireland będących MŚP 
w regionach przygranicznych, środkowych i zachodnich 
wydających >100 000 euro rocznie na B+R

nd. nd. nd.

HR Nakłady na B+R w stosunku do PKB (GERD) 0,75% (2012) 1,40% 690 292 165 
(664 792 165) nd.

PL Nakłady na B+R w stosunku do PKB (GERD) 0,90% (2012) 1,70%
8 436 055 741,- 

(8 351 428 665,-)

26%

PL Nakłady na B+R ponoszone przez sektor przedsię-
biorstw w stosunku do PKB 0,30% (2012) 0,80% 30%

RO Nakłady na B+R w stosunku do PKB (GERD) 0,49% (2012) 2,00% 1 061 811 455,-
(973 404 255,-) nd.

1 Odniesienie do wskaźników rezultatu w PO.
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b) dla celu tematycznego 8

Kraj Wskaźnik rezultatu w umowie partnerstwa
Wartość 

wyjściowa 
(rok)

Cel pośredni 2020

Unijny przydział 
z europejskich 

funduszy struktu-
ralnych i inwesty-

cyjnych w EUR 
(w tym EFRR, EFS, 

Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi 

młodych)

Wkład UE na 
rzecz osiągnię-

cia wartości 
docelowej

ES Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób między 20. a 64. 
rokiem życia 59,3% (2012) 74%

4 195 708 141,- 
(3 645 694 060,-)

nd.

ES Stopa bezrobocia wśród młodzieży 55,7% (2013) Zmniejszenie war-
tości wyjściowej nd.

ES Stopa bezrobocia mniej wykwalifikowanych pracowników 34% (2012) Zmniejszenie war-
tości wyjściowej nd.

ES Odsetek miejsc pracy wymagających średnich i wysokich 
kwalifikacji względem ogólnego wskaźnika zatrudnienia 78,97% (2012) Zwiększenie warto-

ści wyjściowej nd.

IE
Osoby bezrobotne lub inne osoby poszukujące pracy, 
w tym długotrwale bezrobotne i młode, które uzyskują 
zatrudnienie lub podejmują kształcenie bądź szkolenie

nd. nd.

307 325 622,- 
(299 075 622,-)

nd.

IE

Więcej młodych osób, w szczególności młodzieży nie-
kształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, poniżej 
25. roku życia, podejmujących kształcenie, szkolenie lub 
zatrudnienie

nd. nd. nd.

HR Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób między 20. a 64. 
rokiem życia 55,4% (2013) 62,9% 680 687 318,- 

(532 933 273,-) nd.

PL Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób między 20. a 64. 
rokiem życia (K/M)

57,6% K (2013)
72,1% M (2013)

62,3% K
79,8% M

5 796 315 058,- 
(5 450 532 063,-)

5% 
3,2%

PL Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób między 55. a 64. 
rokiem życia (K/M)

31,0% K (2013)
51,3% 

M (2013)

34,5% K
64,4% M

4,7% 
1,6%

PL Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia na obszarach wiej-
skich do 53,3% 50,3% (2013) 53,3% 6,2%

RO Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób między 20. a 64. 
rokiem życia 63,8% (2012) 70% 2 334 594 271,- 

(1 770 988 630,-) nd.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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93Odpowiedzi  
Komisji

Streszczenie

IV
Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 55.

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt VII i VIII
Komisja zauważa, że wskaźniki wykonania zadań w odniesieniu do rezultatów specyficzne dla EFRR i EFS nie są 
przeznaczone do agregowania na poziomie UE. Te wskaźniki specyficzne służą do określania wartości docelowych 
oraz sprawozdawczości z wykonania zadań w odniesieniu do wartości docelowych, podczas gdy wspólne wskaźniki 
umożliwiają sprawozdawczość z osiągnięć na podstawie wcześniej określonych kategorii, które odzwierciedlają 
często wykorzystywane inwestycje w całej UE. Wskaźniki produktu specyficzne dla danego programu odnoszą się 
do produktów materialnych, które umożliwiają uchwycenie zmian osiągniętych wskutek finansowanych przez UE 
interwencji w ramach programów. Interwencje te są dostosowane w taki sposób, aby likwidowały wąskie gardła 
utrudniające rozwój na konkretnym obszarze. Z definicji muszą one być specyficzne dla danego regionu i przewi-
dzianego działania.

VIII
Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 90, 91, 110, 112, 131, 134 oraz do ramki 13.

IX
Podpunkt pierwszy: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 2.

Podpunkt drugi: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 5.

Podpunkt trzeci: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 4.

X
Podpunkt pierwszy: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 1.

Podpunkt drugi: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 2.

Podpunkt trzeci: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 3.

Podpunkt czwarty: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 4.

Podpunkt piąty: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 5.

Podpunkt szósty: Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do zalecenia 6.
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Uwagi

36
Wniosek Komisji na lata 2014-2020 został przedstawiony nieco później niż wniosek na lata 2007-2013. Głównym 
powodem opóźnienia wejścia w życie rozporządzenia była jednak większa złożoność negocjacji legislacyjnych 
(zwiększona rola PE, ujęcie we wniosku pięciu funduszy) oraz fakt, że rozporządzenie w sprawie WRF zostało przy-
jęte przez współprawodawców dopiero w grudniu 2013 r. Przepisów sektorowych nie można byłoby przyjąć przed 
tym terminem, nawet gdyby Komisja przedstawiła swoje wnioski wcześniej.

37
Komisja ustaliła kolejność przyjmowania prawa wtórnego według potrzeb cyklu programowania. Prawo wtórne 
niezbędne do przyjęcia umów partnerstwa lub programów operacyjnych (PO) oraz do utworzenia podstawowych 
struktur wdrożenia przyjęto do marca 2014 r., a do stycznia 2015 r. przyjęto akty, które zapewniły istotne prze-
pisy wykonawcze. Fakt, że ramy prawne ukończono dopiero w styczniu 2016 r., nie miał wpływu na rozpoczęcie 
programowania.

Ponadto w celu ułatwienia terminowego przyjęcia prawa wtórnego procesy opracowywania tego prawa i konsulto-
wania go z państwami członkowskimi przeprowadzono równocześnie z negocjacjami legislacyjnymi.

49
Komisja zauważa, że wykonanie przez nią zadań w zakresie negocjacji i przyjmowania programów w porównaniu 
z poprzednim okresem programowania można również ocenić, porównując pierwsze 12 miesięcy po przyjęciu ram 
prawnych. Zastosowanie okresu 12 miesięcy od przyjęcia odpowiednich pakietów legislacyjnych w obu okresach 
dałoby dokładniejszy obraz. Oznaczałoby to, że w latach 2014-2020 w ciągu pierwszych 12 miesięcy po przyjęciu 
rozporządzenia przyjęto 40% PO, w analogicznych ramach czasowych okresu programowania 2007-2013 przyjęto 
zaś 6% PO.

52
Komisja zauważa, że wskazany przez Trybunał termin 703 dni obejmował nieformalne przedłożenie PO niezgodne 
z wymogami rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

53
Komisja zauważa, że pewne opóźnienia były spowodowane potrzebą opracowania obszernych uwag. Ponadto Hisz-
pania nie zgodziła się na przekazanie uwag w języku angielskim, co doprowadziło do opóźnienia w przedstawieniu 
tych uwag władzom hiszpańskim. Jeżeli chodzi o Polskę, powodem opóźnień w przesłaniu uwag był trwający proces 
negocjacji umowy partnerstwa. Ponieważ PO zostały przedłożone przed przyjęciem umowy partnerstwa, trzeba 
było dostosować uwagi do przyjętej umowy partnerstwa i zapewnić ich spójność z nią.
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55
Komisja zauważa, że 100% umów partnerstwa i 99% PO przyjęto w terminie określonym przepisami (tj. w ciągu 6 
miesięcy w przypadku PO i 4 miesięcy w przypadku umów partnerstwa). Przyjęcie PO zajęło Komisję średnio 107 
dni/3,6 miesiąca, a przyjęcie umowy partnerstwa – średnio 81 dni (z uwzględnieniem procedury wstrzymania biegu 
terminu zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów).

Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 52. 

Tiret trzecie: Biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze środków przydzielonych na politykę spójności, Komisja trak-
tuje jakość programów bardzo poważnie i wprowadziła procedury, które służą zapewnieniu konsultacji ze wszyst-
kimi zainteresowanymi służbami w celu zgromadzenia całej dostępnej wiedzy eksperckiej, tak aby zagwarantować 
wysoką jakość programów, które pozwalają na efektywne wydatkowanie budżetu UE.

62
Dzięki narzędziom informatycznym na poziomie Komisji możliwe będzie monitorowanie spełnienia wymogów 
w zakresie koncentracji finansowej, w tym również uzyskanie dodatkowych informacji wymaganych od zaintereso-
wanych państw członkowskich, a nieuwzględnionych w umowach partnerstwa i PO.

66
Podczas negocjacji Komisja zweryfikowała, że zalecenia dla poszczególnych krajów zostały potraktowane prioryte-
towo w umowach partnerstwa i celach szczegółowych programów operacyjnych. Niemniej jednak nie ma wymogu 
regulacyjnego, by przydzielać określone środki finansowe na realizację zaleceń dla poszczególnych krajów.

74
Komisja zauważa, że określone wymogi mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich. Jakość informacji 
zależy od solidności systemów monitorowania, za którą to kwestię odpowiadają państwa członkowskie.

75
Jeżeli chodzi o irlandzką umowę partnerstwa, Komisja zauważa, że pod względem streszczenia głównych oczekiwa-
nych rezultatów umowa ta jest zgodna z wymogami rozporządzenia oraz że niezbędne szczegóły przedstawiono 
w PO.

76
Jeżeli chodzi o irlandzką umowę partnerstwa, chociaż główne oczekiwane rezultaty nie zawierają konkretnego 
odniesienia do celów strategii „Europa 2020”, w umowie partnerstwa często przywoływane są cele Irlandii, w tym 
we wstępie na stronie 10. Cele te miały również wpływ na przygotowanie PO. Oba PO zawierają liczne odniesienia 
zarówno do celów strategii „Europa 2020”, jak i do celów Irlandii.



Odpowiedzi Komisji 96

86
Tiret pierwsze: W odniesieniu do celu tematycznego 8 EFRR dla regionu Andaluzji Komisja uważa, że oprócz infor-
macji zawartych w programie oraz w umowie partnerstwa władze Andaluzji przekazały wystarczające wyjaśnienia 
dotyczące konieczności inwestowania w infrastrukturę i wyposażenie służb zatrudnienia podczas negocjacji PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO.

Tiret drugie: Jeżeli chodzi o Rumunię, Komisja zauważa, że zdecydowana większość celów nie była zdefiniowana 
zbyt szeroko. Komisja uważa, że w odniesieniu do celów szczegółowych istnieją ustalone zestawy wskaźników 
produktu i rezultatu. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, cele PO są bardziej szczegółowo określone w strategiach inteligent-
nej specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym oraz w wieloletnim planie ustalania budżetu i priorytetów 
inwestycji w infrastrukturę badawczą, które to instrumenty przywołane są w PO.

87
Komisja zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o Polskę, oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnaro-
dowa, jest wyraźnie podzielona na rodzaje działań określone dla dwóch odrębnych celów szczegółowych – mikro- 
i makroinnowacji społecznych oraz mobilności ponadnarodowej.

Wszystkie te typy projektów mają przyczynić się do:

— opracowania, sprawdzenia i wdrożenia nowych pomysłów i rozwiązań w dziedzinie polityki na poziomie lokal-
nym/niewielkim albo krajowym;

— realizacji programów mobilności osób kwalifikujących się zgodnie z interwencją w ramach PO WER.

Jeżeli chodzi o Hiszpanię, Komisja zauważa nieistotną wielkość przydziału środków finansowych na osie prioryte-
towe 6A, 6B, 6C i 6D (7 mln EUR, tj. 0,33% PO o łącznym przydziale środków finansowych wynoszącym 2,1 mld EUR). 
Ponadto należy zauważyć, że działania w ramach tych osi priorytetowych rzeczywiście uzupełniają opracowane 
w ramach osi priorytetowej 1 działania obejmujące cel tematyczny 8 „Zatrudnienie” wraz z jego własnym celem 
szczegółowym 8.3.1. W tych osiach priorytetowych rozwija się wyłącznie element „innowacji społecznych” głów-
nych działań finansowanych w ramach podstawowego celu szczegółowego. Z tego względu nie można ich uważać 
za środek samodzielny.

90
Komisja zauważa, że istotnym elementem polityki spójności jest to, iż przydzielone środki finansowe są większe 
w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, a zatem sprawozdawczość przedstawiana jest zgodnie z tą zasadą, tj. 
według kategorii regionu.

91
Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 90.

Komisja zauważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą zgłaszać wszystkie wspólne wskaźniki w przypadku 
EFS, ponieważ dostarczają one bardzo ważnych informacji, państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do 
wyznaczenia poziomów docelowych w odniesieniu do tych wskaźników.

Wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów zostały usta-
lone w porozumieniu z państwami członkowskimi. Większość z tych wskaźników została już zgłoszona przez insty-
tucje zarządzające zgodnie z wymogami.

Wskaźniki w ramach wykonania (tabela 6 w PO) są podzbiorem wskaźników programu (tabela 4 i 5). Nie stanowią 
żadnego dodatkowego obciążenia sprawozdawczego.
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101
Komisja zauważa, że fakt, iż państwa członkowskie stosują różne podejścia, odzwierciedla tematyczny i regionalny 
charakter interwencji w ramach polityki spójności.

104
Komisja zauważa, że rozporządzenie stanowi, iż w stosownych przypadkach stosuje się wspólne wskaźniki pro-
duktu. Ukierunkowanie na rezultaty umożliwia państwom członkowskim określenie wskaźników, których będą 
używać, na podstawie sformułowania celu szczegółowego oraz określenia działań, które zamierzają przeprowadzić. 
Wskaźników stosowanych w 40–90% PO nie można uznać za stosowane „w ograniczonym zakresie”.

Ramka 9 – Przykład niezastosowania istotnego wspólnego wskaźnika produktu 
(Hiszpania)
Komisja zauważa, że cel tematyczny 1 obejmuje szeroki zakres priorytetów inwestycyjnych, co prowadzi do ujęcia 
pod tym nagłówkiem nie tylko wskaźników wykonania zadań. Komisja pragnie przypomnieć logikę interwencji 
obecnego okresu programowania, zgodnie z którą cel szczegółowy wiążący się z wymaganą zmianą/rezultatem 
można osiągnąć za pomocą różnych działań przekładających się na różne stosowne wskaźniki wykonania zadań. 
W przykładzie hiszpańskim zarówno wspólny wskaźnik 01, jak i wspólny wskaźnik 29 były stosowne. Państwa 
członkowskie postanowiły – również w świetle nienamnażania wskaźników – ograniczyć wykorzystywane stosowne 
wskaźniki do jednego zagregowanego – wspólnego wskaźnika 01.

110
Komisja zauważa, że pojęcie wskaźników rezultatu rzeczywiście różni się w rozporządzeniach w sprawie EFS i EFRR 
głównie z powodu różnych celów i oczekiwanych rezultatów obu tych funduszy. W efekcie nie wszystkie wskaźniki 
nadają się do agregowania między funduszami.

Komisja bada możliwość przystąpienia do harmonizacji tych pojęć w kontekście dyskusji dotyczących okresu po 
2020 r.

111
W odpowiedziach Komisji do rozdziału 3 sprawozdania rocznego za rok 2015, o którym wspomina Trybunał, również 
przywołuje się fakt, że poszczególne rozporządzenia dotyczące WRF na lata 2014-2020 przyjęto przed wydaniem 
wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa (maj 2015 r.). Ponadto treść tych rozporządzeń jest rezultatem 
negocjacji politycznych między współprawodawcami, które doprowadziły do pewnych niespójności.

Od czasu przyjęcia wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa terminologia z tych wytycznych powinna 
być konsekwentnie stosowana przy monitorowaniu i ocenie wszystkich programów. Spójne stosowanie terminów 
w całym prawodawstwie może jednak być niemożliwe w perspektywie krótkoterminowej.

112
Komisja zauważa, że wskaźniki wykonania zadań w odniesieniu do rezultatów specyficzne dla EFRR i EFS nie są 
przeznaczone do agregowania na poziomie UE. Te wskaźniki specyficzne służą do określania wartości docelowych 
oraz sprawozdawczości z wykonania zadań w odniesieniu do wartości docelowych, podczas gdy wspólne wskaźniki 
umożliwiają sprawozdawczość z osiągnięć na podstawie wcześniej określonych kategorii.

EFRR nie obejmuje wspólnych wskaźników rezultatu, ponieważ rezultatem są „zamierzone zmiany ze wskazaniem, 
w jaki sposób do ich osiągnięcia przyczynią się zaplanowane interwencje”. Różne czynniki mogą kierować oczeki-
wany rezultat w stronę zamierzonych zmian lub przeciwną. Aby lepiej odzwierciedlić szczególny kontekst, w którym 
mają miejsce interwencje, państwa członkowskie ustanawiają specyficzny wskaźnik rezultatu, który uwzględnia 
wszystkie te parametry.
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115
Komisja zauważa, że rzeczywiście nie ma potrzeby określenia w PO poziomów docelowych w odniesieniu do 
wszystkich wspólnych wskaźników. Jest to powód, dla którego nie wszystkie poziomy docelowe znajdują się w PO. 
Niemniej jednak należy je zgłaszać w odniesieniu do wszystkich priorytetów inwestycyjnych.

124
Jak wskazano w wytycznych EFRR dotyczących monitorowania i oceny, wskaźniki rezultatu w EFRR oznaczają 
szczególny wymiar dobrostanu i postępu dla osób, stymulujący działania w ramach polityki, i dotyczą wszystkich 
potencjalnych beneficjentów. W przeciwieństwie do wskaźników produktu wskaźniki rezultatu nie są zatem ściśle 
i wyłącznie związane z inwestycjami z EFRR. Chociaż inwestycje z EFRR prawdopodobnie w istotnym stopniu przy-
czynią się do planowanych zmian, inne czynniki zewnętrzne – pozostające poza kontrolą instytucji zarządzającej, 
a czasem nawet władz krajowych lub regionalnych – również będą miały wpływ.

127
Komisja zauważa, że dane dotyczące bardziej długoterminowych wskaźników rezultatu mają być gromadzone na 
podstawie reprezentatywnej próby, a zatem w odniesieniu nie do wszystkich uczestników (zob. załącznik I do roz-
porządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego).

128
Komisja podkreśla, że ocena efektów netto wykracza poza zakres monitorowania i jest przedmiotem ocen przepro-
wadzanych przez instytucje zarządzające. Instytucje zarządzające są zobowiązane do przeprowadzenia co najmniej 
jednej oceny wpływu każdego celu szczegółowego. Aby oszacować efekty netto EFS, Komisja intensywnie promo-
wała przeprowadzanie ewaluacji wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych, przy czym ewaluacje te ułatwia 
gromadzenie i przechowywanie indywidualnych danych dotyczących uczestników.

130
Komisja zauważa, że istnieją różne wymogi informacyjne, lecz niekoniecznie prowadzi to do całkowicie różnych 
systemów monitorowania wykonania zadań.

131
Komisja zauważa, że programy EFRR obejmują wiele różnych tematów inwestycyjnych i funkcjonują w heteroge-
nicznych kontekstach społecznych, gospodarczych i geograficznych. W ramach nowego podejścia ukierunkowa-
nego na rezultaty w latach 2014-2020 nacisk kładzie się na wyraźniejsze formułowanie celów polityki wyjaśnionych 
w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy. Pod względem informacji o wykonaniu zadań wspólne 
wskaźniki produktu EFRR obejmują najczęściej stosowane interwencje, aby zapewnić miarodajne zagregowanie na 
poziomie UE. Nie wystarczają one jednak do uwzględnienia złożoności i różnorodności interwencji przeprowadza-
nych przez państwa członkowskie w całej UE. Dlatego oprócz wspólnych wskaźników państwa członkowskie jedno-
znacznie wybrały wskaźniki specyficzne dla danego programu (wskaźniki produktu albo rezultatu), aby odzwiercie-
dlić specyficzny kontekst, w którym funkcjonują programy. W wielu przypadkach stosowne informacje są dostępne 
i gromadzone przede wszystkim oddolnie.
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132
Zob. odpowiedź Komisji do pkt 131.

134
Komisja uważa, że uniwersalne podejście do budżetowania ukierunkowanego na wyniki nie jest wykonalne ani 
praktyczne zgodnie z badaniami eksperckimi, w których stwierdzono, że nie istnieje najlepszy sposób wdraża-
nia tego rodzaju budżetowania. Praktyka pokazuje, że próby wdrożenia sztywnego podejścia prowadzą raczej 
do biurokratycznego odznaczania punktów na liście kontrolnej niż zapewnienia realnego narzędzia zarządzania 
budżetem.

Zob. również odpowiedź Komisji do ramki 13.

Odnośnie do wspomnianych przez Trybunał możliwych przyczyn zróżnicowania kosztów jednostkowych związa-
nych z budową autostrad w poszczególnych państwach członkowskich Komisja zauważyła w przytoczonym wcze-
śniejszym sprawozdaniu1, że zazwyczaj „w prognozach dotyczących popytu, a tym samym w powiązanych kosz-
tach w przeliczeniu na użytkownika bierze się pod uwagę bardzo swoisty kontekst poszczególnych regionów (...). 
Budowa dróg bardziej złożonych pod względem technicznym wiąże się z wyższymi kosztami w przeliczeniu na km 
niż budowa innych dróg. Analiza ta w dużym stopniu zależy również od warunków geograficznych, w jakich budowano 
drogi objęte przedmiotową kontrolą”.

Pod tym względem Komisja zgodziła się przeprowadzić dalsze badania kosztów jednostkowych.

Ramka 13 – Budżetowanie ukierunkowane na wyniki
OECD[*] zdefiniowało budżetowanie zadaniowe jako budżetowanie, które polega na powiązaniu przydzielanych 
środków finansowych z wymiernymi rezultatami. Istnieją trzy ogólne rodzaje tego budżetowania: prezentacyjne 
budżetowanie zadaniowe, budżetowanie zadaniowe z wykorzystaniem informacji o rezultatach oraz bezpośrednie 
budżetowanie zadaniowe. [*Zob. strona internetowa OECD pod adresem http://www.oecd.org/gov/budgeting/
seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm. ] Komisja ściśle współpracuje z OECD w ramach 
wysiłków na rzecz budżetu UE ukierunkowanego na wyniki, aby wprowadzić praktyczne ulepszenia ram wykonania 
programów ustanowionych w WRF na lata 2014-2020.

Informacje o wynikach nie są i nie powinny być jedynym elementem, na podstawie którego podejmowane są decy-
zje budżetowe, dlatego zwykle uwzględnia się również inne informacje.

Budżet UE jest budżetem ukierunkowanym na wyniki, który umożliwia władzy budżetowej uwzględnienie informa-
cji o wynikach w trakcie procedury budżetowej poprzez dostarczenie informacji o celach programów oraz o postę-
pach w ich osiąganiu (tj. jakie działania są podejmowane lub mają zostać podjęte przy użyciu środków finansowych 
przydzielonych na poszczególne programy) w opisach programowych załączonych do projektu budżetu. Wyraźne 
powiązanie każdorazowego zwiększenia zasobów ze zwiększeniem produktów lub innych rezultatów na pozio-
mie budżetowym jest rzadko stosowane w praktyce, a jeśli tak, tylko w określonych przypadkach (Bank Światowy, 
OECD). Podejścia polegającego na budżetowaniu bezpośrednim, oznaczającego powiązanie każdego zwiększenia/
zmniejszenia zasobów ze zwiększeniem/zmniejszeniem produktów lub innych rezultatów, nie uważa się za wyko-
nalne ani mające zastosowanie na poziomie budżetu UE, w odniesieniu do poszczególnych programów i trybów 
zarządzania.

1 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 32 i 33 sprawozdania specjalnego nr 5/2013 pt. „Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej 
polityki spójności są właściwie wydatkowane?”.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Wnioski i zalecenia

136
Komisja zauważa, że dane przekazane przez państwa członkowskie na temat wszystkich wspólnych wskaźników 
produktu oraz, w przypadku EFS, również na temat wspólnych wskaźników rezultatu, mogą być i będą agrego-
wane według funduszu na poziomie UE, a Komisja co roku przedstawia sprawozdanie podsumowujące PE, Radzie, 
EKES i KR. Pierwsze sprawozdanie przyjęto 20.12.2016 r. (COM(2016) 812). Ponadto szczegółowe dane są publicznie 
dostępne i można się z nimi zapoznać za pośrednictwem platformy otwartych danych2.

Komisja jest zdania, że wspólne wskaźniki – przyjęte przez współprawodawców w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy – dostarczają danych, które są niezbędne do wykazania władzy budżetowej, lecz także 
obywatelom Unii, jakie są osiągnięcia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz że budżet UE jest 
ukierunkowany na wyniki oraz je przynosi.

137
Komisja zauważa, że rozporządzenie w sprawie WRF również zostało przyjęte przez współprawodawców dopiero 
w grudniu 2013 r. Przepisów sektorowych nie można byłoby przyjąć przed tym terminem, nawet gdyby Komisja 
przedstawiła swój wniosek wcześniej.

Komisja podkreśla, że innym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest fakt, że ogólne zasady dotyczące funduszy 
(tj. rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów) obecnie musiały zostać przyjęte zarówno przez Radę, jak i PE.

Komisja ustaliła kolejność przyjmowania prawa wtórnego według potrzeb cyklu programowania. Prawo wtórne 
niezbędne do przyjęcia umów partnerstwa lub programów operacyjnych oraz do utworzenia podstawowych struk-
tur wdrożenia przyjęto do marca 2014 r. (początkowe projekty omówiono z państwami członkowskimi w 2013 r.), 
a do stycznia 2015 r. przyjęto akty, które zapewniły istotne przepisy wykonawcze. Fakt, że ramy prawne ukończono 
dopiero w styczniu 2016 r., nie miał wpływu na rozpoczęcie programowania.

138
W odniesieniu do wytycznych Komisja przypomina, że zostały one już omówione w grupie ekspertów ds. aktów 
delegowanych i wykonawczych przed przyjęciem i wejściem w życie aktów podstawowych. Z definicji Komisja jest 
w stanie ukończyć wytyczne dopiero po uzgodnieniu i przyjęciu ram prawnych przez współprawodawców. Zob. 
również odpowiedź Komisji do pkt 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komisja zauważa, że całkowity czas trwania programowania był znacznie krótszy niż w latach 2007-2013. Zob. bar-
dziej szczegółowe dane statystyczne w pkt 49, 52, 53 i 55.

141
Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 55.

Zalecenie 1
Komisja przyjmuje to zalecenie. Terminowe przedstawianie wniosków ustawodawczych dotyczących polityki spój-
ności jest dla Komisji priorytetem. Odnośne ramy czasowe zależą jednak od przyjęcia wniosku dotyczącego rozpo-
rządzenia w sprawie WRF. Zgodnie z art. 25 rozporządzenia w sprawie WRF3 Komisja musi przedstawić swój wniosek 
w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. przed dniem 1 stycznia 2018 r. Następnie Komisja 
przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący polityki spójności na okres po 2020 r.

Komisja będzie ściśle współpracowała ze współprawodawcami, aby zapewnić terminowe przyjęcie i wejście w życie 
ram prawnych.

143
Komisja wdrożyła system monitorowania koncentracji tematycznej przy użyciu danych przedstawionych w PO oraz 
dodatkowych informacji otrzymanych od zainteresowanych państw członkowskich i jest pewna, że to wystarczy do 
ustalenia, czy wymogi w zakresie koncentracji tematycznej są przestrzegane.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zob. odpowiedź Komisji do pkt 62.

Zalecenie 2

a)
Komisja przyjmuje do wiadomości to zalecenie, które jest skierowane do państw członkowskich.

b)
Komisja przyjmuje to zalecenie. Komisja podkreśla, że zgodność z wymogami w zakresie koncentracji tematycznej 
jest weryfikowana podczas przyjmowania lub zmieniania PO. W trakcie realizacji zgodność jest monitorowana przy 
użyciu danych przekazanych przez państwa członkowskie w rocznym sprawozdaniu z realizacji.

144
Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 75 i 76.

145
Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 86 i 87.

3 Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013.
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146
Komisja zauważa, że polityka spójności jest instrumentem realizowania indywidualnych rozwiązań dla danego 
obszaru w odpowiedzi na określone potrzeby i wyzwania państw członkowskich i regionów. Dlatego wymogi 
w zakresie sprawozdawczości zostały ustalone w porozumieniu z państwami członkowskimi, aby w wystarczającym 
stopniu odzwierciedlały szczególny kontekst każdego PO oraz aby umożliwiały istotną sprawozdawczość, jak rów-
nież ocenę. Aby uzyskać więcej informacji, zob. odpowiedzi Komisji do pkt 90 i 91.

147
Komisja zauważa, że chociaż informacje finansowe w EFRR rzeczywiście nie są formalnie dostosowane do informacji 
na temat wyników, państwa członkowskie posiadają te informacje i mogą je udostępniać na zasadzie ad hoc.

Komisja podkreśla, że takie informacje niemal na pewno będą dostępne w odniesieniu do programów na potrzeby 
ewaluacji wpływu programów w danym okresie, również na potrzeby oceny opłacalności i oszczędności kosztowej 
interwencji.

148
Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 104.

149
Komisja bada możliwość przystąpienia do harmonizacji tych pojęć w kontekście dyskusji dotyczących okresu po 
2020 r. Zob. również dalsza analiza w odpowiedziach Komisji do pkt 110-112.

150
Komisja zauważa, że to państwa członkowskie były zobowiązane określić swoje podejście do podziału według kate-
gorii regionu, dlatego mogą istnieć różnice w metodyce. Zapewniono wytyczne mające na celu ułatwienie prawi-
dłowego wdrożenia tego podziału. Zob. odpowiedź Komisji do pkt 101.

Zalecenie 3
Komisja przyjmuje to zalecenie częściowo.

Komisja zgadza się zbadać możliwość wprowadzenia spójnej terminologii dotyczącej wyników w rozporządzeniu 
finansowym oraz w sektorowych podstawach prawnych dla okresu po 2020 r. Komisja nie może jednak na tym eta-
pie podjąć żadnych szczegółowych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

Zalecenie 4
Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie ono wdrażane z uwzględnieniem przygotowania wniosków na okres po 
2020 r. w następujący sposób.

Na podstawie danych dotyczących lat 2014-2020 Komisja bada możliwe szersze stosowanie wspólnych wskaźników 
rezultatu i produktu. Niemniej jednak do ustalenia wpływu konieczne będą oceny (jak miało to miejsce również 
w przeszłości).

Komisja zauważa, że przedmiotowe zalecenie jest skierowane do państw członkowskich.
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Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 124.

Zalecenie 5
Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie ono nadal wdrażane w następujący sposób.

Komisja nadal rozpowszechnia oceny przeprowadzane zgodnie z dobrymi praktykami.

Praktyki te obejmują partnerstwo w zakresie oceny EFS i inne działania, takie jak wsparcie zapewniane poprzez 
Centrum Badań nad Ewaluacją Wpływu, promowanie korzystania z ewaluacji wpływu opartych na metodach 
kontrfaktycznych.

Ponadto sieć ds. oceny REGIO z udziałem państw członkowskich odbywa spotkania 2-3 razy rocznie między innymi 
w celu rozpowszechniania dobrych praktyk wśród swoich członków.

Przy wsparciu działu pomocy technicznej ds. oceny REGIO-EMPL Komisja pomaga państwom członkowskim przy 
aktualizacji ich planów ocen i przeglądzie ocen opracowanych przez państwa członkowskie (wzajemna ocena).

Komisja zauważa, że przedmiotowe zalecenie jest skierowane do państw członkowskich.

152
Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 130 i 131.

153
Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 130 i 131.

Zalecenie 6
Tiret pierwsze: Komisja przyjmuje to zalecenie. W latach 2014-2020 Komisja przekazuje streszczenia rocznych spra-
wozdań z realizacji PE/Radzie. Gromadzenie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat polityki są również ułatwione 
poprzez udostępnianie danych dotyczących wskaźników, poziomów docelowych i ich osiągnięcia na platformie 
otwartych danych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Komisja korzysta również z sieci ds. 
oceny, w której uczestniczą państwa członkowskie, do promowania wymiany wyników dobrych praktyk oraz gro-
madzenia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat polityki na podstawie ocen.

Tiret drugie: Komisja nie przyjmuje zalecenia wydanego przez instytucję zarządzającą. Budżet UE jest budżetem 
ukierunkowanym na wyniki, który umożliwia władzy budżetowej uwzględnienie informacji o wynikach w trakcie 
procedury budżetowej poprzez dostarczenie informacji o celach programów oraz o postępach w ich osiąganiu 
(tj. jakie działania są podejmowane lub mają zostać podjęte przy użyciu środków finansowych przydzielonych na 
poszczególne programy) w opisach programowych załączonych do projektu budżetu. Wyraźne powiązanie każdo-
razowego zwiększenia zasobów ze zwiększeniem produktów lub innych rezultatów na poziomie budżetowym jest 
rzadko stosowane w praktyce, a jeśli tak, tylko w określonych przypadkach (Bank Światowy, OECD). Podejścia pole-
gającego na budżetowaniu bezpośrednim, oznaczającego powiązanie każdego zwiększenia/zmniejszenia zasobów 
ze zwiększeniem/zmniejszeniem produktów lub innych rezultatów, nie uważa się za wykonalne ani mające zastoso-
wanie na poziomie budżetu UE, w odniesieniu do poszczególnych programów i trybów zarządzania.





JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:

•  jeden egzemplarz: 
w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

•  kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):  
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm) 
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm)  
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)  
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*)
(*)  Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy,  

hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:

• w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

Wydarzenie Data

Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 11.11.2015

Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej jednostki 
kontrolowanej) 15.12.2016

Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu postępowania 
kontradyktoryjnego 8.2.2017

Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) we 
wszystkich językach 30.3.2017



Umowy partnerstwa to strategiczne plany inwestycyjne dla 
państw członkowskich UE, w których określono krajowe 
priorytety wydatkowania środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na okres programowania 
2014-2020. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał 
przeanalizował, czy umowy partnerstwa zawierane między 
Komisją Europejską i państwami członkowskimi pomagają 
skuteczniej ukierunkować środki z tych funduszy, które 
dysponują łącznie kwotą 350 mld euro.

Trybunał ustalił, że mimo początkowych trudności Komisja 
i państwa członkowskie ukierunkowały fundusze 
w większym stopniu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
odpowiednio określiły potrzeby inwestycyjne oraz 
z powodzeniem dokonały ich przełożenia na zakładane cele 
i rezultaty. Opracowały również działania mające zaspokoić 
stwierdzone potrzeby i wskazały, jakie produkty mają 
zostać wypracowane w ramach programów objętych 
umowami partnerstwa. Opracowano jednak zbyt dużą 
liczbę wskaźników wykonania zadań, a metody pomiaru 
wyników w ramach poszczególnych funduszy nie są ze sobą 
zharmonizowane. Aby usprawnić działanie umów 
partnerstwa, Trybunał sformułował szereg zaleceń pod 
adresem Komisji i państw członkowskich.
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