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Plany wydatkowania państw członkowskich są wprawdzie 
ukierunkowane na cele strategii „Europa 2020”, ale mechanizmy 
pomiaru wyników są zbyt skomplikowane – twierdzą kontrolerzy 
UE 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, mimo 
początkowych trudności w planach wydatkowania uzgodnionych przez Komisję Europejską 
z państwami członkowskimi UE z powodzeniem określono krajowe potrzeby inwestycyjne, cele 
i oczekiwane rezultaty. Plany te zostały również skonstruowane w taki sposób, by wspierać 
realizację strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Opracowano 
jednak zbyt wiele wskaźników wykonania zadań i nie zharmonizowano szeregu istotnych 
definicji.  

Tzw. umowy partnerstwa są zawierane przez państwa członkowskie UE z Komisją Europejską. Są 
to strategiczne plany inwestycyjne, w których określa się krajowe priorytety wydatkowania 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Oczekuje się, że w latach 2014-2020 inwestycje objęte wsparciem z tych 
trzech funduszy i realizowane za pośrednictwem programów operacyjnych wyniosą łącznie ok. 
350 mld euro, co stanowi około jednej trzeciej budżetu UE.  

Kontrolerzy sprawdzili, czy Komisja skutecznie negocjowała umowy partnerstwa i programy 
operacyjne, tak aby lepiej ukierunkować unijne środki finansowe na priorytety strategii „Europa 
2020”, a także czy ustanowiła odpowiednie warunki, względem których oceniane mają być 
wyniki. W tym celu złożyli oni wizyty w Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, Polsce, Rumunii i Danii. 

– Przepisy dotyczące polityki spójności zostały przyjęte tuż przed rozpoczęciem okresu 
programowania 2014-2020 – powiedział Ladislav Balko, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Mimo tego utrudnienia Komisja zdołała 
przyjąć umowy partnerstwa i programy operacyjne, a także skutecznie ukierunkowała fundusze 
UE na cele strategii „Europa 2020”, czyli wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Aby osiągnąć 
pożądane rezultaty, konieczne będą jednak także znaczne nakłady z budżetów krajowych oraz 
reformy strukturalne. Pokazuje to, że Komisja w coraz większym stopniu wykorzystuje fundusze 
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w celu wywierania wpływu na zarządzanie gospodarcze w państwach członkowskich. 

Kontrolerzy stwierdzili, że w przypadku większości przeanalizowanych programów na lata 
2014-2020 Komisja i państwa członkowskie z powodzeniem wyznaczyły konkretne cele i określiły 
sposób ich osiągnięcia. Brak jest jednak wspólnej definicji „produktu” i „rezultatu” oraz 
zharmonizowanego podejścia w ramach różnych funduszy do korzystania ze wspólnych 
wskaźników. Nie ma też możliwości zagregowania na poziomie UE tysięcy szczegółowych 
wskaźników wykonania zadań opracowanych przez państwa członkowskie. Ponadto struktura 
programów sprawia, że rośnie ilość danych, jakie należy gromadzić. Będzie to skutkować 
dodatkowym obciążeniem administracyjnym, a dopiero czas pokaże, w jaki sposób dane te 
zostaną wykorzystane.  

Aby usprawnić działanie umów partnerstwa i wdrażanie programów operacyjnych, kontrolerzy 
sformułowali szereg zaleceń pod adresem Komisji i państw członkowskich. 

Państwa członkowskie powinny: 

• przekazywać Komisji informacje finansowe niezbędne w celu skutecznego 
monitorowania, czy środki są wydatkowane zgodnie z przepisami; 

• zaprzestać stosowania zbędnych wskaźników specyficznych dla danych programów; 

• dopilnować, by gromadzono dane istotne dla ustalenia skutków współfinansowanych 
interwencji. 

Komisja powinna: 

• dopilnować, by wnioski ustawodawcze dotyczące okresu po 2020 r. zostały 
przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem; 

• dopilnować, by państwa członkowskie przestrzegały przepisów dotyczących 
wydatkowania środków; 

• zdefiniować wspólną terminologię dotyczącą pojęć „produktu” i „rezultatu” oraz 
zaproponować jej uwzględnienie w rozporządzeniu finansowym; 

• określić wskaźniki, które w najlepszym stopniu pozwolą ustalić wpływ finansowania 
unijnego przyznanego na lata 2014-2020; 

• rozpowszechniać dobre praktyki państw członkowskich dotyczące oceny skutków 
interwencji unijnych, a także promować analizy porównawcze; 

• stosować w odpowiednich przypadkach koncepcję budżetowania ukierunkowanego na 
wyniki, zgodnie z którą zasoby są uzależnione od rezultatów.  

Sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. „Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa 
i programów w obszarze spójności na lata 2014-2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na 
priorytety strategii »Europa 2020«, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej 
skomplikowane” jest dostępne w 23 językach UE. 

 


