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WSTĘP 

Dokument informacyjny Trybunału 

1. Niniejszy dokument został sporządzony w odpowiedzi na komunikat Komisji w sprawie 

śródokresowego przeglądu/rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (WRF), 

jak również na wnioski o zmianę rozporządzenia w sprawie WRF, porozumienia 

międzyinstytucjonalnego i decyzji w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane 

wydatki1. Trybunał ustosunkuje się w odpowiednim czasie do pozostałych wniosków 

ustawodawczych wchodzących w skład pakietu przedstawionego w przeglądzie 

śródokresowym2

2. Trybunał koncentruje się na budżetowych aspektach funkcjonowania WRF objętych 

śródokresowym przeglądem/rewizją i zachęca unijne organy polityczne, ustawodawcze 

i budżetowe do skorzystania z okazji w tej kadencji, by zapoczątkować długofalową reformę 

budżetu UE. Uwagi Trybunału dotyczą poszczególnych głównych sekcji komunikatu, tj. stanu 

wdrożenia WRF na lata 2014-2020, wniosków ustawodawczych z pakietu objętego 

przeglądem śródokresowym oraz kwestii, jakie należy uwzględnić we wniosku w sprawie 

kolejnych WRF. 

. 

Szansa na zreformowanie budżetu UE 

3. Śródokresowy przegląd/rewizja WRF na lata 2014-2020 stanowi okazję do rozważenia, 

w jaki sposób ulepszyć zarządzanie finansami i rozliczalność oraz stworzyć system budżetowy 

UE w takim kształcie, by odzyskać zaufanie obywateli.  

4. Opierając się na swych doświadczeniach z prac kontrolnych, których wyniki 

prezentowane są w sprawozdaniach rocznych i sprawozdaniach specjalnych, Trybunał jest 

przekonany, że nadszedł czas, by wypracować nowe podejście do wydatkowania 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final i COM(2016) 607 final. 

2 Obecnie trwają prace nad opiniami w sprawie wniosków o zmianę rozporządzenia finansowego 
(nr 966/2012) oraz wniosku o zmianę rozporządzenia EFIS (nr 2015/1017). 
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i inwestowania środków UE. Celem takiej reformy powinno być ulepszenie systemu 

budżetowego UE, tak by: 

- umożliwiał ukierunkowanie środków unijnych w szybki i elastyczny sposób na obszary, 

w których mogą one wnieść największą wartość dodaną dla UE i jej obywateli; 

- zapewniał środki finansowe i rezultaty w sposób wydajny, bez nadmiernego ryzyka; 

- za jego pośrednictwem można było wykazać, w jaki sposób UE finansuje poszczególne 

obszary polityki i przyczynia się do osiągania rezultatów. 

5. W bieżących WRF realizacja tych celów nie jest łatwa. Na obecnym etapie możliwości 

Komisji, by zaproponować zmianę priorytetów wydatkowania środków UE i zmodyfikować 

przepisy finansowe, są znacznie ograniczone z uwagi na fakt, że: 

- obecne wieloletnie ramy finansowe odzwierciedlają unijne priorytety finansowania, 

jakie obowiązywały w momencie przyjmowania tych ram; 

- rozporządzenie w sprawie WRF ogranicza możliwości dokonywania zmian w trakcie 

okresu ich obowiązywania3

- w wyniku znacznych opóźnień dopiero co przystąpiono do realizacji siedmioletnich 

programów wydatkowania na lata 2014-2020;  

; 

- budżet UE balansuje na granicy maksymalnych wydatków. 

6. W tym kontekście Komisja przedstawia wnioski mające na celu przeznaczenie większej 

ilości zasobów na bieżące priorytety, uelastycznienie zarządzania budżetem oraz 

uproszczenie pewnych aspektów przepisów finansowych. 

                                                      

3 Art. 2 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020. 
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DOKONANY PRZEZ KOMISJĘ ŚRÓDOKRESOWY PRZEGLĄD WIELOLETNICH RAM 

FINANSOWYCH NA LATA 2014–2020 

Stan wdrożenia bieżących WRF i nowe wyzwania 

Potrzeba więcej dowodów, by przeprowadzić debatę na temat reformy 

7. Przedstawione przez Komisję informacje dotyczące „stanu wdrożenia” bieżących WRF 

skupiają się głównie na prawdopodobnym wykorzystaniu pułapów środków na zobowiązania 

i płatności oraz odnośnych marginesów do końca 2020 r. Komisja nie przedstawia 

wystarczających informacji na temat: 

- sytuacji gospodarczej mającej wpływ na wydatkowanie unijnych środków budżetowych 

w poszczególnych państwach członkowskich4

a) nie zostaną w pełni wykorzystane przez państwa członkowskie

, w tym ryzyka, że środki UE: 

5

b) będą wypierać inne inwestycje i źródła finansowania; 

; 

c) mogą nie zostać wypłacone, jeśli państwo członkowskie nie wdroży zalecanych 

reform strukturalnych („warunkowość”); 

- prognozowanych wydatków w bieżących WRF w porównaniu z faktycznymi wydatkami 

w poprzednich WRF, tak by zwrócić uwagę na powtarzające się opóźnienia; 

- niewykorzystanych środków w ramach instrumentów finansowych6

- stanu zaliczek, zobowiązań pozostających do spłaty oraz innych zobowiązań 

i zobowiązań warunkowych

; 

7

                                                      

4 Art. 2 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020. 

; 

5 Pkt 2.6 i ryc. 2.6 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r. 

6 Sprawozdanie specjalne nr 19/2016 i pkt 2.31 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 
2015 r. 
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- prognoz przepływów środków pieniężnych w okresie od siedmiu do dziesięciu lat, 

z uwzględnieniem pułapów budżetowych, potrzeb w zakresie płatności, ograniczonej 

zdolności do absorpcji środków i ewentualnych umorzeń zobowiązań8

- ogólnego wpływu finansowego na budżet UE wniosków ustawodawczych wchodzących 

w skład pakietu przedstawionego w przeglądzie śródokresowym, w tym wzrostu 

zobowiązań i płatności w porównaniu z obecną sytuacją, a także łącznej wartości rezerw 

i dorozumianych gwarancji; 

, tak by naświetlić 

sytuację po 2020 r.; 

- tego, jaki wpływ wnioski te miałyby na obszary budżetu UE, w których utrzymują się 

wysokie poziomy błędu9

8. Trybunał zauważa również, że w przypadku niektórych państw członkowskich środki 

z budżetu UE stanowią znaczną część ogólnych wydatków i inwestycji publicznych

. 

10

9. Informacje takie mogłyby zostać udostępnione na obecnym etapie, by zobrazować 

wyzwania w zakresie zarządzania budżetem i wnieść wkład w dialog międzyinstytucjonalny 

na temat potencjalnych rozwiązań długofalowych. 

. 

Ryzyko, że historia może się powtórzyć 

10. W wyniku znacznych opóźnień na początku obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych na lata 2014-2020 jak dotąd większość wydatków operacyjnych w bieżących 

WRF dotyczy zobowiązań zaciągniętych w poprzednim okresie. Takie opóźnienia 

w wydatkowaniu środków występowały również na początku wcześniejszych okresów. 

                                                                                                                                                                      
7 Pkt 2.5-2.9 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r. 

8 Pkt 2.10 i 2.47 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r. 

9 Pkt 1.66 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 r. 

10 Zob. ryc. 1.1 w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 r. 
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11. W 2015 r., a więc w ostatnim roku, za który dostępne są zweryfikowane dane, ponad 

trzy czwarte wydatków operacyjnych przypadło na programy podlegające przepisom 

obowiązującym w poprzednich WRF11

12. Choć udało się uregulować zaległości w płatnościach z poprzedniego okresu, należy 

spodziewać się, że jeśli pułapy środków na zobowiązania mają zostać wykorzystane w pełni 

do końca okresu obowiązywania WRF, w najbliższych latach presja na płatności powróci, co 

wynika w dużej części z różnicy między zobowiązaniami i płatnościami uzgodnionymi w WRF. 

. 

13. W tym kontekście wniosek Komisji przewidujący skompensowanie kwoty uruchomionej 

w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. względem roku 2017, a nie lat 

2018-2020, pomoże zapewnić, by w latach tych można dokonywać płatności12. Niemniej 

wiele wskazuje na to, że na początku kolejnych WRF ilość pozostających do spłaty 

zobowiązań zaciągniętych w bieżących WRF będzie duża, jako że do 2020 r. wypłaconych 

zostanie mniej niż 60% środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

dostępnych w bieżących WRF13

14. Z tego względu, za sprawą opóźnień w uruchamianiu programów oraz presji na 

wykorzystanie budżetu na płatności w bieżących WRF wystąpić mogą dwa poważne 

zagrożenia, jeśli harmonogram prac zmierzających do przyjęcia kolejnych WRF i odnośnych 

programów wydatkowania ma zostać dotrzymany: 

. Oznacza to, że kwota środków finansowych w największym 

obszarze budżetu zostanie wydatkowana w połowie dopiero w ostatnim roku okresu 

obowiązywania WRF. 

- W najbliższych latach po raz kolejny dojdzie do nagromadzenia zobowiązań i zaległości 

w płatnościach, ponieważ niektóre państwa członkowskie mają trudności z absorpcją 

                                                      

11 Pkt 2.3 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015. 

12 Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej decyzję (UE) 
2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wypadki COM(2016) 607 
final. 

13 Dane szacunkowe Komisji przedstawione w załączniku 6 do dokumentu roboczego SWD 
(2016) 299 final. 
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środków do 2020 r., a nawet do 2023 r., kiedy końca dobiega okres kwalifikowalności 

przewidziany w programach wydatkowania na lata 2014-2020. Wiąże się z tym ryzyko 

finansowania projektów o niskim stosunku korzyści do kosztów, tak aby uniknąć utraty 

środków14

- Istnieć będą ograniczone możliwości wyciągnięcia wniosków z ocen merytorycznych, 

jeśli chodzi o koncepcję, funkcjonowanie i rezultaty unijnych programów wydatkowania 

objętych WRF na lata 2014-2020, gdyż Komisja będzie musiała przedstawić swój 

wniosek w sprawie WRF po 2020 r. do końca 2017 r. Co więcej, wiele ocen ex post 

zostanie przeprowadzonych przed zamknięciem programów objętych WRF na lata 

2007-2013. 

. 

Należy dokonać kompleksowego przeglądu wydatków unijnych, zanim przyjęty zostanie 

nowy budżet długoterminowy 

15. Budżet Unii Europejskiej powinien przynosić UE i jej obywatelom jasne i widoczne 

korzyści, których nie można by osiągnąć przez wydatkowanie środków wyłącznie na szczeblu 

krajowym, regionalnym lub lokalnym. 

16. W swych sprawozdaniach rocznych i sprawozdaniach specjalnych Trybunał zwraca 

uwagę na przypadki, w których wydatki mogły zostać zaplanowane w sposób bardziej 

strategiczny, tak by osiągnąć lepsze rezultaty i większą wartość dodaną dla całej UE. 

W ostatnio opublikowanych sprawozdaniach poruszono między innymi następujące kwestie: 

- Inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich jedynie w ograniczonym stopniu 

zapewniły gospodarne wykorzystanie środków, a w niektórych przypadkach nie miały 

charakteru dodatkowego w stosunku do środków krajowych i regionalnych, lecz je 

zastąpiły15

                                                      

14 Pkt 38 przeglądu horyzontalnego pt. „Optymalne wykorzystywanie środków pieniężnych UE: 
przegląd horyzontalny dotyczący zagrożeń dla finansowego zarządzania budżetem UE”. 

. 

15 Sprawozdanie specjalne nr 25/2015. 
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- Jedna trzecia wydatków unijnych na skontrolowane obiekty infrastruktury morskiej była 

nieskuteczna i nietrwała, ponieważ doprowadziła do zdublowania infrastruktury już 

istniejącej w pobliżu16

- Wydatki UE na projekty w sektorze kolejnictwa w latach 2007-2013 nie przyczyniły się 

do ograniczenia drogowych przewozów towarowych na rzecz transportu kolejowego

. 

17

- Funkcjonowanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii jest utrudnione z uwagi 

na skomplikowane struktury i problemy w zarządzaniu

. 

18

- W latach 2007-2013 w ramach wdrażania instrumentów finansowych EFRR i EFS 

wystąpiły trudności w praktyce, jeśli chodzi o ograniczenie kosztów i wynagrodzeń, 

wypłatę dostępnych środków, przyciąganie kapitału prywatnego i ponowne 

wykorzystanie wsparcia finansowego

. 

19

17. Co więcej, fakt wypracowania dobrych wyników i dużej wartości dodanej w przeszłości 

nie stanowi gwarancji, że takie same rezultaty uda się osiągnąć w przyszłości. W związku 

z tym jest niezmiernie istotne, by nie tylko okresowo monitorować i oceniać wszystkie duże 

programy wydatkowania, ale również, by porównywać wyniki i wartość dodaną 

wypracowane w ramach różnych programów.  

. 

18. Trybunał jest zdania, że zanim UE przyjmie kolejny budżet długoterminowy i szereg 

nowych programów wydatkowania, należy dokonać kompleksowego przeglądu wydatków 

unijnych. Przegląd taki mógłby między innymi stanowić okazję do: 

                                                      

16 Sprawozdanie specjalne nr 23/2016. 

17 Sprawozdanie specjalne nr 8/2016. 

18 Sprawozdanie specjalne nr 4/2016. 

19 Sprawozdanie specjalne nr 19/2016. 
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- poprawy wyników i zwiększenia wartości dodanej osiąganych za sprawą unijnych 

środków budżetowych zarówno na poziomie priorytetów w ramach danej polityki (tj. na 

poziomie działu WRF), jak i na poziomie programu;  

- usprawnienia procesu, w ramach którego cele polityczne Unii są przekładane na cele 

operacyjne w głównych programach wydatkowania; 

- usprawnienia procesów monitorowania i oceny wyników i wartości dodanej osiąganych 

na każdym poziomie oraz ulepszenia sprawozdawczości w tym zakresie. 

Dokonany przez Komisję śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych nie stanowi 

tak bardzo potrzebnego, kompleksowego przeglądu wydatków UE, który skupiałby się na 

osiągniętych wynikach i wartości dodanej wypracowanej w różnych obszarach budżetu UE 

i programach wydatkowania. Tymczasem – jeśli bieżący okres ma posłużyć do wyciągnięcia 

wniosków, a dostępne środki unijne mają być wykorzystywane bardziej gospodarnie 

w przyszłości – przegląd taki należałoby przeprowadzić, zanim uzgodniony zostanie nowy, 

długofalowy plan finansowy. 

Uwagi na temat głównych wniosków przedstawionych w przeglądzie śródokresowym 

Komisji 

19. Układ poniższej sekcji odzwierciedla strukturę części 3 komunikatu Komisji. 

Dalsze ukierunkowanie na priorytety i nowe wyzwania? 

20. Propozycje Komisji dotyczące „dalszego ukierunkowania na priorytety i nowe wyzwania” 

polegają na przeznaczeniu dodatkowych zasobów na pewne działy i programy bez 

konieczności zwiększenia ogólnej kwoty środków w WRF, jak przewidziano w załączniku 

finansowym do komunikatu. 

21. Łączny pakiet finansowy w kwocie niemal 12,8 mld euro do 2020 r. obejmuje:  

- 1,8 mld euro na migrację w budżecie na 2017 r.; 
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- 4,6 mld euro na politykę spójności w wyniku automatycznych korekt uwzględniających 

inflację i zmiany w DNB państw członkowskich (dział 1b); 

- 6,3 mld euro na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, bezpieczeństwo oraz migrację 

i uchodźców (działy 1a, 1b, 3 i 4); 

- brak propozycji zmian, jeśli chodzi o wielkość środków na rolnictwo (dział 2) 

i administrację (dział 5). 

22. Dodatkowa kwota w wysokości 6,3 mld euro stanowi ok. 1% łącznych zobowiązań do 

końca okresu. Nie prowadzi ona do znaczącej zmiany ogólnego rozkładu zasobów 

przydzielonych na poszczególne działy, choć środki na bezpieczeństwo i obywatelstwo (dział 

3) wzrosną o 23%. 

23. Udostępnienie dodatkowych środków jest uzależnione od zgody Parlamentu 

Europejskiego i Rady na to, by finansowanie z „instrumentów szczególnych” nie było 

uwzględnianie w pułapach na zobowiązania i płatności ustalonych na lata 2014-2020. Co do 

zasady priorytety i nowe wyzwania powinny być finansowane z budżetu UE, a nie z 

„instrumentów szczególnych”, które nie wchodzą w zakres budżetu. Instrumenty takie to 

rezerwy, z których można skorzystać w razie nieprzewidzianych wydarzeń. 

24. Kwota 6,3 mld euro obejmuje 2,4 mld euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych i szereg programów w zakresie konkurencyjności zarządzanych pośrednio lub 

bezpośrednio przez Komisję. Trybunał zauważa, że przeznaczenie dodatkowych środków na 

te programy proponuje się, jeszcze zanim przeprowadzona została ocena wydatków 

w bieżącym okresie. Wyniki kontroli wdrażania gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich zostaną opublikowane przez 

Trybunał na początku 2017 r. 

25. Kwota 6,3 mld euro obejmuje również pulę środków zwiększających gwarancje dla 

funduszy inwestycyjnych nieujętych w budżecie. Fundusz gwarancyjny EFIS zostanie 

powiększony o 150 milionów euro w celu poprawy jego zdolności udzielania pożyczek, 

natomiast 250 mln euro wykorzystane zostanie w celu ustanowienia podobnego funduszu 
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gwarancyjnego w ramach nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju (EFSD). Trybunał odnotowuje, że EFSD będzie miał bardziej zróżnicowanych 

kontrahentów niż EFIS, a co za tym idzie – inny profil ryzyka. Aby ograniczyć ilość środków 

pieniężnych przechowywanych na wypadek uruchomienia gwarancji z budżetu UE, Komisja 

proponuje stworzenie „wspólnego funduszu gwarancyjnego”, z którego pokrywane będą 

środki na gwarancje udzielane z EFIS, EFSD i w ramach działań zewnętrznych.  

26. Komisja proponuje również ustanowienie nowych, wewnętrznych funduszy 

powierniczych, które miałyby pomóc w pozyskiwaniu dodatkowych środków z państw 

członkowskich i innych źródeł na radzenie sobie z migracją i uchodźcami na terytorium UE.  

W opinii Trybunału propozycje te nie zmieniłyby w znaczącym stopniu rozkładu zasobów 

w poszczególnych działach WRF do 2020 r. Fakt, że nowe proponowane wydatki na bieżące 

priorytety nie opierają się na realokacji środków, świadczy o ograniczeniach budżetowych, 

programowych i politycznych (zob. pkt 7 powyżej) ciążących obecnie na budżecie UE, a tym 

samym potwierdza potrzebę jego zreformowania. Ponadto rosnące wykorzystanie 

instrumentów finansowych, funduszy powierniczych i funduszy inwestycyjnych objętych 

gwarancjami z budżetu sprawia, że konieczne jest wzmocnienie zarządzania ryzykiem 

i udoskonalenie sprawozdawczości na temat narastających zobowiązań warunkowych UE. 

Poprawa elastyczności i sprawności w zakresie uruchamiania i dostarczania środków? 

27. Komisja proponuje szereg działań w celu ułatwienia pozyskiwania dodatkowych 

środków na sprostanie nowym wyzwaniom w ramach pułapów ustalonych w bieżących WRF. 

Obejmują one: 

- środki mające na celu zwiększenie elastyczności budżetu na zobowiązania i płatności 

poprzez umożliwienie maksymalnego wykorzystania marginesów i przeniesień; 

- dalsze zwiększenie wielkości rezerw w budżecie i w „instrumentach szczególnych”, 

w tym nową rezerwę Unii Europejskiej na wypadek kryzysów (rezerwa kryzysowa). 
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28. Celem propozycji dotyczących marginesów i przeniesień jest zapewnienie 

maksymalnego wykorzystania zobowiązań i płatności w ramach pułapów ustalonych na dany 

okres. Innymi słowy, w praktyce różnica między pułapami WRF i budżetami rocznymi 

przestałaby istnieć, ponieważ możliwe byłoby przekroczenie pułapów w danym roku pod 

warunkiem, że ogólne pułapy na cały okres byłyby przestrzegane.  

29. Jeśli chodzi o rezerwy w budżecie, Komisja proponuje stworzenie „rezerwy 

elastyczności” w wysokości 10% środków przeznaczonych na trzy instrumenty działań 

zewnętrznych20

30. Rezerwa kryzysowa ma umożliwić Unii szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe, jak 

również na wydarzenia o poważnych konsekwencjach humanitarnych lub związanych 

z bezpieczeństwem. Byłaby ona pokrywana ze środków umorzonych z roku n-2. Komisja 

szacuje, że kwota takich umorzeń wyniesie około 3 do 4 mld euro rocznie. Ponieważ 

niewykorzystane rezerwy można by przenieść na jeden kolejny rok, łączna pula dostępnych 

środków stanowiłaby maksymalnie dwukrotność rocznej kwoty umorzonych środków. 

. Ponadto postuluje ona rozszerzenie dwóch „instrumentów szczególnych” – 

instrumentu elastyczności i rezerwy na pomoc nadzwyczajną – i stworzenie rezerwy 

kryzysowej. 

W opinii Trybunału propozycje te przyczyniłyby się do większej elastyczności budżetowej 

i zwiększenia rezerw. Jednocześnie mogłyby jednak dodatkowo skomplikować system 

i podważyć zasady jednoroczności, specyfikacji i przejrzystości budżetu UE, a także utrudnić 

nadzorowanie zarządzania budżetem UE. Ponadto należy doprecyzować, o ile zwiększy się 

pula środków na wydatki w wyniku tych propozycji i jaka będzie łączna wartość wszystkich 

rezerw i marginesów. 

Prostsze przepisy i większe zorientowanie na wyniki? 

31. Komisja proponuje istotne zmiany w ogólnych przepisach finansowych dotyczących 

wykonania budżetu UE, jak również modyfikacje sektorowych przepisów finansowych. Jak 
                                                      

20 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) 
i Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI). 
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wspomniano we wprowadzeniu, Trybunał przedstawi uwagi na temat poszczególnych 

elementów tych zmian w osobnej opinii. Na tym etapie pragnąłby jednak ustosunkować się 

w kilku punktach do przedstawionych propozycji. 

32. Zasadniczo Komisja podjęła się aktualizacji i poszerzenia zestawu instrumentów, które 

można wykorzystywać w programach wydatkowania, a ponadto zachęca do korzystania 

z nich łącznie. Nowe przepisy będą miały zastosowanie w pewnym stopniu do programów 

wydatkowania na lata 2014-2020, przyczyniając się do ich lepszego ukierunkowania na 

osiąganie wyników i uodpornienia na ryzyko. Więcej takich możliwości pojawi się 

w przypadku programów realizowanych w kolejnym okresie. Korekty finansowe 

i odzyskiwanie nieprawidłowo wydatkowanych środków to wprawdzie niezbędne elementy 

dobrego zarządzania finansami UE, Trybunał podtrzymuje jednak swoją opinię, wyrażoną 

w sprawozdaniu rocznym, że lepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie programów w taki 

sposób, by od samego początku były mniej narażone na błędy. 

33. Komisja proponuje wiele różnego rodzaju uproszczeń. Większość działań ma na celu 

usprawnienie zarządzania programami wydatków UE i otrzymywania środków. Część z nich 

ma przyczynić się do bardziej spójnego wykorzystania instrumentów, które nie opierają się 

na dotacjach, takich jak fundusze powiernicze, instrumenty finansowe i pomoc finansowa. 

Pozostałe mają natomiast uregulować sytuacje, w których łącznie wykorzystywanych może 

być wiele instrumentów – zarówno opierających się, jak i nieopierających się na dotacjach – 

tak by osiągnąć te same cele. 

Zdaniem Trybunału w obliczu proponowanych zmian należy zadbać o to, by w następstwie 

zwiększenia możliwości łączenia różnego rodzaju instrumentów nie doszło do nadmiernej 

złożoności mechanizmów finansowania. 

W kierunku następnych wieloletnich ram finansowych 

34. Komisja informuje, że zamierza dokonać wielu daleko idących zmian w kolejnych WRF, 

i wskazuje szereg kwestii, które wymagają uwagi. Opinię w sprawie kwestii podniesionych 

przez Komisję Trybunał przedstawia poniżej. Towarzyszą jej uwagi dotyczące kluczowego 
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zagadnienia, które nie zostało poruszone w przeglądzie śródokresowym, a mianowicie 

rosnącej złożoności mechanizmów finansowania polityki UE. 

Kwestie podniesione przez Komisję 

Zreformowanie zasobów własnych 

35. Komisja planuje wziąć pod rozwagę wyniki prac grupy wysokiego szczebla ds. zasobów 

własnych, a Trybunał wyraża swą gotowość do ustosunkowania się do wszelkich wniosków 

ustawodawczych, które mogą zostać sformułowane w rezultacie tego procesu. Trybunał jest 

zdania, że istnieje możliwość ulepszenia rozwiązań w zakresie zasobów własnych, i sugeruje, 

by w miarę możliwości wnioski z refleksji na temat dochodów w budżecie rozważyć 

w kontekście wyników przeglądu wydatków. 

Okres obowiązywania WRF 

36. Komisja zauważa, że siedmioletni okres obowiązywania bieżących WRF nie jest dobrze 

zsynchronizowany z pięcioletnim mandatem Parlamentu Europejskiego i Komisji. 

37. Należy zauważyć, że cały cykl WRF trwa w rzeczywistości 13 lat, ponieważ wnioski są 

składane dwa lata przed rozpoczęciem kolejnego okresu, okres kwalifikowalności wydatków 

w ramach programów obejmuje trzy lata po okresie programowania (zasada n+3), zaś 

programy są zamykane dopiero 1,5 roku po upływie okresu kwalifikowalności. Nawet jeśli po 

zakończeniu bieżących WRF przyjęte zostaną nowe, pięcioletnie ramy finansowe 

(a jednocześnie nie dokona się żadnych innych znaczących zmian), większość wydatków 

w nowym okresie będzie dotyczyć programów z lat 2014-2020. 

38. W swych ostatnich sprawozdaniach rocznych21

                                                      

21 Zob. rozdział 3 sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2014 i 2015 r. 

 Trybunał wskazał możliwości 

udoskonalenia procesu dostosowania wydatków z budżetu UE do strategicznych priorytetów 

Unii. Trybunał zauważył w szczególności, że: 
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- dziesięcioletni cykl planowania strategicznego nie pokrywa się z siedmioletnim cyklem 

zarządzania budżetem UE; 

- obecne rozwiązania budżetowe nie ułatwiają przekładania aspiracji politycznych 

(zawartych w strategii „Europa 2020” czy dziesięciu priorytetach politycznych Komisji) 

na użyteczne cele operacyjne w programach wydatkowania22

39. Obecnie istnieje potrzeba – ale i możliwość – dostosowania procesu kształtowania 

strategii i polityki długofalowej do cyklu budżetowego. Zdaniem Trybunału nadszedł też czas, 

by rozważyć inne opcje, na przykład: 

. 

- budżetowanie kroczące ze średnioterminową perspektywą planowania i kroczącym 

programem oceny; 

- określanie czasu trwania programów nie na podstawie długości okresu planowania 

finansowego, ale w oparciu o potrzeby w ramach danej polityki; 

- zobowiązanie państw członkowskich i Komisji do przedstawienia dobrze uzasadnionego 

zapotrzebowania na finansowanie UE oraz rezultatów, jakie mają zostać osiągnięte, 

zanim określony zostanie poziom wydatków. 

40. W interesie należytego zarządzania finansami i przejrzystości byłoby również, by unijne 

organy polityczne, ustawodawcze i budżetowe rozważyły, w których obszarach polityki 

powinny być wydatkowane środki z budżetu UE, zanim podjęta zostanie decyzja w sprawie 

kolejnego długoterminowego planu finansowego. 

Elastyczność 

41. Jako główny czynnik ograniczający zdolności budżetu do reagowania na zmieniające się 

potrzeby Komisja wskazuje wstępne przydzielanie państwom członkowskim środków 

objętych zarządzaniem dzielonym. Proponuje ona również ponowne rozważenie utworzenia 

rezerw, które można szybko uruchomić. 
                                                      

22 Pkt 3.86 i 3.87 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r. 
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42. Trybunał także jest zdania, że wstępny przydział środków jest jedną z przyczyn braku 

elastyczności. Kwestię tę należy jednak rozważyć w ramach procesu refleksji na wysokim 

szczeblu (zob. również pkt 40) dotyczącym tego, co powinno być finansowane z budżetu UE 

i w jakim okresie. 

„Ubudżetowienie” EFR 

43. Trybunał zgadza się, że organy ustawodawcze i budżetowe powinny rozważyć 

finansowanie EFR z budżetu UE. W opinii Trybunału tę kwestię należy przedyskutować 

w szerszym kontekście inicjatywy uporządkowania mechanizmów finansowania polityki UE 

ze względu na ich narastającą złożoność. 

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań z bieżących WRF 

44. Komisja planuje w dalszym ciągu korzystać z warunkowości, dźwigni finansowej oraz 

działań na rzecz uproszczenia ustanowionych w bieżących WRF i rozwiniętych we wnioskach 

przedstawionych w przeglądzie śródokresowym. 

45. Jeśli chodzi o warunkowość, Trybunał zgadza się, że przed podjęciem dalszych prac 

należy ocenić, jak sprawdziła się ona w bieżących WRF. 

46. W podobny sposób należy również dokonać dogłębnej oceny działań zmierzających do 

dwukrotnie większego wykorzystania dźwigni finansowej w bieżącym okresie za 

pośrednictwem instrumentów finansowych, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych i funduszy powierniczych, co pozwoli uzyskać pewność, że instrumenty te 

zapewniają gospodarne wykorzystanie środków bez nadmiernego ryzyka i w przejrzysty 

sposób. Jak wynika z prac kontrolnych Trybunału, wcześniejsze szacunki dotyczące 

wykorzystania dźwigni opierały się na niespójnej metodyce i były ogólnie zbyt 

optymistyczne23

                                                      

23 Pkt 62-91 sprawozdania specjalnego nr 19/2016. 

.  
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47. Jeśli chodzi o dalsze uproszczenie, Trybunał zgadza się, że trzeba będzie na nowo 

spojrzeć na programy w ramach zarządzania dzielonego z uwagi na opóźnienia, które 

wystąpiły ponownie w ich realizacji. Uwagę należy zwrócić również na programy objęte 

zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim. Kwestie te mogłyby zostać uwzględnione 

w ogólnym przeglądzie wydatków (zob. pkt 18). 

Ogólne mechanizmy finansowania 

48. Oprócz kwestii podniesionych powyżej Trybunał jest zdania, że należy rozpocząć szeroko 

zakrojony proces refleksji na temat tego, jak sprawić, by ogólne mechanizmy finansowania 

polityki UE były jak najbardziej jasne, proste i spójne. 

49. W opinii Trybunału skuteczne zarządzanie, kontrola i sprawowanie nadzoru są trudne 

i kosztowne już w przypadku istniejących mechanizmów. Przedstawione przez Komisję 

wnioski w sprawie utworzenia nowych funduszy UE, jak również zachęcanie do finansowania 

z wielu źródeł mogą sprawić, że otoczenie finansowe UE stanie się jeszcze bardziej 

przeładowane i złożone. 

50. Na otoczenie to składają się obecnie programy, fundusze strukturalne, fundusze 

powiernicze, strategiczne fundusze inwestycyjne, fundusze gwarancyjne, mechanizmy, 

instrumenty finansowe, instrumenty pomocy makrofinansowej, różnego rodzaju rezerwy 

i szereg środków tymczasowych.  

51. Problem stanowi także terminologia. Terminy takie jak „zobowiązanie”, „instrument”, 

„fundusz”, „rezerwa” czy „środek tymczasowy” często mają odmienne znaczenia w różnych 

obszarach polityki24

                                                      

24 Przykłady zobowiązań budżetowych z każdego działu WRF przedstawiono w pkt 2.5 i na ryc. 2.1 
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 r. 

, co niepotrzebnie utrudnia jasną komunikację na ich temat 

z zainteresowanymi podmiotami.  
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WNIOSKI I PROPOZYCJE 

52. System budżetowy UE wymaga reformy opierającej się na dowodach, jeśli ma: 

- stać się bardziej sprawny, tak by szybko i elastycznie kierować ograniczone zasoby na 

obszary, w których przyniosą one największą wartość dodaną;  

- zapewniać środki finansowe i rezultaty w bardziej wydajny sposób, bez nadmiernego 

ryzyka; 

- w bardziej przejrzysty sposób zapewniać informacje na temat sposobu finansowania 

polityk i osiąganych w ich ramach rezultatów. 

53. Komisja przedstawiła wnioski, dzięki którym będzie można przeznaczyć większą ilość 

zasobów na bieżące priorytety, uelastycznić budżet oraz uprościć pewne aspekty przepisów 

finansowych. Rolą organu kontrolnego nie jest wypowiadanie się na temat wielkości 

i struktury budżetu UE czy przyznawania środków budżetowych. Jego zadaniem jest jednak 

zwrócenie uwagi na fakt, że jeśli decyzje w sprawie finansowania są podejmowane przed 

przeanalizowaniem przyszłych priorytetów oraz wyników osiągniętych w przeszłości, stanowi 

to zagrożenie dla gospodarnego wykorzystania środków. Opóźnienia we wdrażaniu 

programów w bieżących WRF, jak i opóźnienia w zamykaniu programów z poprzedniego 

okresu oznaczają, że wnioski sporządzono bez dokonania oceny wydatków w bieżącym 

okresie, a ponadto wskazują, że możliwości oceny osiągniętych wyników będą ograniczone, 

gdyż Komisja ma obowiązek przedstawić wniosek w sprawie kolejnych WRF do końca 2017 r. 

Co więcej, istnieje obecnie pilna potrzeba zajęcia się kwestią rosnącej złożoności 

mechanizmów finansowania polityki UE, do zwiększenia której mogą dodatkowo przyczynić 

się niektóre propozycje zawarte w przeglądzie śródokresowym. Aby zaradzić tym 

problemom, Trybunał przedstawia cztery propozycje. 

Propozycja 1 – Należy ponownie rozważyć harmonogram prac nad kolejnymi WRF 

54. Trybunał proponuje, by ponownie rozważyć harmonogram prac nad kolejnymi WRF 

i towarzyszącymi im programami wydatków, tak by pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
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przedyskutowanie przyszłych potrzeb i priorytetów w zakresie finansowania, dokonanie 

przeglądu wydatków w bieżącym okresie oraz udoskonalenie mechanizmów finansowania.  

Propozycja 2 – Należy dokonać kompleksowego przeglądu wydatków UE 

55. Trybunał proponuje, by dokonać kompleksowego przeglądu wydatków, zanim złożone 

zostaną wnioski w sprawie nowych WRF i nowego zestawu programów wydatkowania. 

W ramach tego przeglądu należy ocenić, w jakim zakresie:  

- przydział środków w ramach budżetu unijnego odzwierciedla priorytety strategiczne UE 

i możliwości uzyskania wartości dodanej;  

- programy unijne przyczyniają się do osiągnięcia priorytetów strategicznych, zapewniają 

gospodarne wykorzystanie środków i ograniczają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

Propozycja 3 – Należy opracować jaśniejsze, prostsze i spójniejsze mechanizmy 

finansowania 

56. Trybunał zachęca Komisję do zaproponowania rozwiązań, za sprawą których unijne 

mechanizmy finansowania staną się jaśniejsze, prostsze, spójniejsze i będą w większym 

stopniu zapewniać dostateczną przejrzystość, rozliczalność i powszechne zrozumienie tego, 

jak finansowane są polityki UE i jakie korzyści przynoszą.  

Propozycja 4 – Unijne priorytety budżetowe należy poddać pod dyskusję na wysokim 

szczeblu  

57. Trybunał proponuje, by organy polityczne UE jak najszybciej rozważyły, w jakim zakresie 

poszczególne polityki unijne powinny być finansowane z budżetu UE, biorąc pod uwagę 

ewentualne zmiany w tych politykach i w liczbie członków UE. 
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