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Streszczenie 
I Zamierzeniem polityki spójności Unii Europejskiej jest zmniejszenie dysproporcji 
między regionami UE w dążeniu do wyrównanego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego. Na ten obszar polityki przydzielono jedną trzecią budżetu 
UE na lata 2014–2020, tj. około 350 mld euro. 

II W przeszłości UE zwykle koncentrowała się na dopilnowaniu, aby wydatki z budżetu 
unijnego były zgodne z odpowiednimi zasadami, niemniej w ostatnich latach dąży się 
do ukierunkowania w większym stopniu na wyniki, tak aby środki finansowe UE 
przynosiły obywatelom korzystne zmiany. Zgodnie z wynikającą z Traktatu 
odpowiedzialnością za sporządzanie sprawozdań dotyczących należytego zarządzania 
finansami Trybunał znacząco przyczynił się do tej zmiany nastawienia. 

III Bieżąca debata na temat ukierunkowania polityki spójności na wyniki angażuje 
wiele zainteresowanych stron, które wyrażają różne – niekiedy sprzeczne – opinie na 
temat tego, czym jest ukierunkowanie na wyniki i jak należy je osiągać. Niniejszy 
dokument analityczny ma stanowić cenne źródło informacji dla wszystkich osób 
biorących udział w podejmowaniu trudnych wyzwań politycznych i praktycznych 
związanych z udoskonaleniem ukierunkowania na wyniki w obecnym okresie 
programowania i w przyszłości. 

IV W dokumencie przedstawiono, jak z punktu widzenia Trybunału zmieniała się 
koncepcja ukierunkowania na wyniki, od poprzedniego okresu programowania aż do 
przedstawienia wniosków Komisji na okres 2021–2027. Trybunał bierze pod uwagę 
zarówno ramy legislacyjne, jak i wdrażanie tych ram na szczeblu Komisji i państw 
członkowskich. W przeprowadzonym przeglądzie skoncentrowano się na 14 zasadach 
przewodnich, które w mniemaniu Trybunału są kluczowe dla zapewnienia, by wydatki 
UE były ukierunkowane na wyniki. Zasady te obejmują cały cykl zarządzania polityką, 
począwszy od planowania strategicznego, przez wdrażanie, aż po etapy 
sprawozdawczości i oceny. 

V Na podstawie kompleksowych kontroli wyników w obszarze polityki spójności (69 
sprawozdań), uzupełnionych przeglądami informacji z innych źródeł, Trybunał ocenił, 
czy wspomniane zasady przewodnie były prawidłowo stosowane w okresach 
programowania 2007–2013 i 2014–2020 oraz – przy założeniu, że wnioski Komisji 
dotyczące następnego okresu zostaną wdrożone – na ile prawdopodobne jest, że 
zasady te zostaną zastosowane w okresie programowania 2021–2027. W przypadku 
elementów, które nie zostały jeszcze wdrożone – dotyczy to okresu 2021–2027 i 
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niektórych części okresu 2014–2020 – w swojej ocenie Trybunału opiera się na 
koncepcji istniejących systemów. 

VI Trybunał stwierdził, że we wspomnianych okresach programowania Komisja 
podjęła działania w celu uwzględnienia tych cech koncepcji, które są kluczowe dla 
zapewnienia skutecznego systemu zarządzania wynikami, zarówno w ogólnych 
finansowych ramach legislacyjnych, jak i w przepisach szczegółowych regulujących 
obszar polityki spójności. Te kluczowe cechy koncepcji obejmują zdefiniowanie 
dobrych wyników i warunków koniecznych do ich osiągnięcia, sposób mierzenia 
wyników oraz metody sprawozdawczości i oceny. Istotne zmiany wprowadzono w 
szczególności w okresie 2014–2020. 

VII Tym usprawnieniom wprowadzonym do ram legislacyjnych nie zawsze 
towarzyszyło jednak skuteczne wdrażanie w terenie. Co więcej, jednym z celów 
zaproponowanego prawodawstwa na lata 2021–2027 jest uproszczenie mechanizmów. 
Uproszczenie jest celem, który Trybunał co do zasady popiera. Zdaniem Trybunału 
istnieje jednak ryzyko, że w wyniku dążenia do uproszczenia we wnioskach Komisji 
osłabione zostanie ukierunkowanie na wyniki. 

VIII W tabeli 1 poniżej przedstawiono ocenę realizacji każdej z 14 zasad 
przewodnich przeprowadzoną przez Trybunał. W tabeli zilustrowano postępy w 
większym ukierunkowaniu polityki spójności na wyniki, w szczególności w odniesieniu 
do programowania. Nadal występuje jednak szereg obszarów, w których można 
wprowadzić usprawnienia: planowanie strategiczne, wdrażanie polityki, tworzenie i 
wykorzystywanie informacji na temat wyników na etapach monitorowania / 
sprawozdawczości i oceny oraz zapewnienie trwałości. Ogólnie rzecz ujmując, Trybunał 
stwierdził, że zachęty finansowe do uzyskiwania dobrych wyników są niewystarczające. 

Tabela 1 – Ocena realizacji zasad przewodnich w poszczególnych 
okresach programowania 

IX Okresy programowania X Punkty I 2007
–2013 

 2014–
2020 

 2021–
2027 

1. Zasady dotyczące planowania strategicznego 

1. UE wyraziła jasną i spójną wizję tego, co 
pragnie osiągnąć za pomocą środków w 
ramach polityki spójności, przy czym 
zakłada ona wzięcie odpowiedzialności i 
określenie celów operacyjnych. 

14–23    
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2. Przydzielając środki państwom 
członkowskim, uwzględniono rozpoznane 
potrzeby i wykorzystano informacje na 
temat wyników. 

24–29    

2. Zasady dotyczące programowania 

3. Istnieje jasna logika interwencji. 31–38    

4. Finansowanie jest dobrze ukierunkowane. 39    

5. Wdrożono proste i spójne ramy pomiaru 
wyników. 40–49    

6. Wdrożono mechanizmy zapewniające 
zachęty do osiągania wyników. 50–56    

3. Zasady dotyczące wdrożenia 

7. Państwa członkowskie wydają środki w 
ramach polityki spójności w terminowy 
sposób. 

58–64    

8. Podczas wyboru i wdrażania projektów 
stosuje się podejście ukierunkowane na 
wyniki. 

65–71    

9. Przeglądy programów przeprowadza się w 
oparciu o czynniki związane z wynikami, w 
tym osiągnięte rezultaty. 

72–78    

4. Zasady dotyczące monitorowania i sprawozdawczości 

10. Systemy monitorowania zapewniają 
aktualne dobrej jakości dane dotyczące 
wyników. 

80–90    

11. Zapewniono przejrzystą rozliczalność w 
zakresie wyników. 91–98    

12. Informacje na temat wyników 
wykorzystuje się do podejmowania działań 
zaradczych i wsparcia procesu planowania 
strategicznego. 

99–104    

5. Zasada dotycząca oceny 

13. Oceny na poziomie programu i polityki 
wykorzystuje się na potrzeby 
podejmowania decyzji. 

106–113    

6. Zasada przekrojowa 
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14. W celu zapewnienia długoterminowej 
skuteczności interwencji publicznych w 
ramach cyklu uwzględnia się kwestię 
trwałości. 

114–124    

Uwaga: Komisja nie podziela oceny Trybunału odnoszącej się do niektórych zasad przewodnich, w tym 
do zasad nr 1 i 9. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. Czerwony: spełniono niewielką część kryteriów 
podstawowych. Żółty: kryteria podstawowe spełnione pod pewnymi względami. Zielony: kryteria 
podstawowe spełnione w przeważającej mierze. 

IX W swoich wcześniejszych sprawozdaniach Trybunał przedstawił wiele zaleceń 
dotyczących tych kwestii – w szczególności w odniesieniu do zasad przewodnich nr 1 
oraz nr 9, które w tabeli 1 powyżej oznaczono kolorem czerwonym dla okresu 2021–
2027. Trybunał zwracał również uwagę na konieczność ograniczenia do minimum 
opóźnień w całym cyklu. Kumulujące się opóźnienia we wdrażaniu połączone z 
nakładaniem się okresów kwalifikowalności sprawiają, że mniejszą uwagę poświęca się 
kwestiom związanym z wynikami, a większą – wydawaniu środków.  
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Wstęp 

Wyniki w UE 

01 Unia Europejska wydaje około 140 mld euro każdego roku. W ostatnich latach w 
coraz większym stopniu koncentrowano się na tym, w jakim stopniu wydatki te 
pozwalają uzyskać korzystne efekty – tj. na wyniku. W prawodawstwie UE osiąganie 
zamierzonych wyników określa się zazwyczaj mianem należytego zarządzania 
finansami. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym należyte zarządzanie finansami 
oznacza z kolei wykonanie budżetu zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i 
skuteczności, które są zdefiniowane w następujący sposób1: 

o zasada oszczędności – zasoby udostępniane w należytym czasie, we właściwej 
ilości i jakości oraz po najlepszej cenie; 

o zasada wydajności – jak najkorzystniejsza relacja pomiędzy wykorzystywanymi 
zasobami, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami; 

o zasada skuteczności – stopień, w jakim zamierzone cele zostały osiągnięte dzięki 
podjętym działaniom. 

02 Zasada oszczędności odnosi się do wymaganych wkładów. Zasady wydajności i 
skuteczności dotyczą z kolei tego, co można osiągnąć dzięki tym wkładom. W związku z 
tym obejmują one: 

o produkty – efekty uzyskane w wyniku programu; na przykład port lotniczy; 

o rezultaty – bezpośredni wpływ programu na jego adresatów lub odbiorców; liczba 
pasażerów korzystających z portu lotniczego; 

o oddziaływanie – zmiany bardziej długoterminowe, które są przynajmniej 
częściowo spowodowane działaniami UE; korzyści gospodarcze przynoszone przez 
port lotniczy (inne czynniki także mogą mieć znaczenie, na przykład emisje 
dwutlenku węgla). 
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Spójność 

03 W niniejszym dokumencie analitycznym przeanalizowano ukierunkowanie na 
wyniki w jednym z najważniejszych obszarów działalności UE – polityce spójności. 
Koncepcję polityki spójności opracowano z myślą o osiągnięciu jednego z 
podstawowych celów UE, zwiększeniu „spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej” wśród państw członkowskich2. Zmiany w finansowaniu i priorytetach 
obszaru polityki spójności zaprezentowano w tabeli 2. Z tabeli wynikają następujące 
informacje: 

o Finansowanie znacznie zwiększyło się w porównaniu z etapem początkowym, ale 
od okresu 2007–2013 nie zmienia się znacznie. 

o Przed tym okresem kwota funduszy przeznaczanych na rzecz polityki spójności nie 
była stała, od tamtej pory jednak utrzymuje się na tym samym poziomie. 

o Począwszy od okresu 2007–2013 poszerzono zakres celów polityki spójności, tak 
aby objąć nimi współpracę terytorialną (tj. transgraniczną) oraz cele wynikające z 
długoterminowych dziesięcioletnich strategii UE3. 

o Według stanu na czerwiec 2019 r. brak jest strategii, która stanowiłaby 
kontynuację strategii „Europa 2020” i na której realizację należałoby przeznaczyć 
część wydatków w obszarze polityki spójności, podobnie jak i w innych obszarach 
polityki.
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Tabela 2 – Zmiany w finansowaniu i priorytetach obszaru polityki spójności UE 

Okres 
programowa-

nia 

1989–1993 1994–1999 2000–2006 2007–2013 2014–2020 2021–2027 

Budżet 
(% łącznego 
budżetu) 

69 mld ECU* (20%) 168 mld ECU* (30%) 235 mld euro (33%) 347 mld euro (36%) 355 mld euro (37%) 330 mld euro (34%) 

Fundusze EFRR, EFS, Sekcja 
Orientacji EFOGR 

EFRR, EFS, Sekcja 
Orientacji EFOGR, 
IFOR i Fundusz 
Spójności 

EFRR, EFS, Sekcja 
Orientacji EFOGR, 
IFOR i Fundusz 
Spójności 

EFRR, EFS, Fundusz 
Spójności 

EFRR, EFS, Fundusz 
Spójności 

EFRR, EFS, Fundusz 
Spójności 

Ogólnounijna 
strategia 
odzwierciedlo
na w 
legislacyjnych 
ramach 
polityki 
spójności 

- - [Strategia lizbońska 
2000–2010]** 

Strategia lizbońska 
2000–2010 
Strategia „Europa” 
2010–2020 

Strategia „Europa” 
2010–2020 - 

Cele 
inwestycyjne 

5 celów 
priorytetowych: 
— wspieranie 

rozwoju i 
dostosowania 
strukturalnego 
regionów; 

— przeciwdziałanie 
pogarszającej się 

6 celów 
priorytetowych: 
— wspieranie 

rozwoju i 
dostosowania 
strukturalnego 
regionów; 

— przeciwdziałanie 
pogarszającej się 

3 cele priorytetowe: 
— wspieranie 

rozwoju i 
dostosowania 
strukturalnego 
regionów; 

— przekształcanie 
obszarów 
stojących 

3 cele priorytetowe: 
— wzrost i 

zatrudnienie w 
najmniej 
rozwiniętych 
regionach; 

— konkurencyjność 
wszystkich 

11 celów 
tematycznych: 
— badania naukowe i 

innowacje; 
— technologie 

informacyjno-
komunikacyjne 
(ICT); 

5 celów w zakresie 
polityki: 
— innowacyjna i 

inteligentna 
transformacja 
gospodarcza; 

— bardziej 
przyjazna dla 
środowiska 
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Okres 
programowa-

nia 

1989–1993 1994–1999 2000–2006 2007–2013 2014–2020 2021–2027 

sytuacji 
przemysłu; 

— zwalczanie 
bezrobocia 
długotrwałego; 

— integracja 
zawodowa osób 
młodych; 

— reforma WPR i 
promowanie 
rozwoju 
obszarów 
wiejskich. 

sytuacji 
przemysłu; 

— zwalczanie 
bezrobocia 
długotrwałego i 
integracja 
zawodowa osób 
młodych; 

— dostosowanie 
pracowników do 
zmian 
przemysłowych; 

— promowanie 
rozwoju 
obszarów 
wiejskich; 

— regiony 
najsłabiej 
zaludnione. 

dotkniętych 
programami 
strukturalnymi; 

— modernizacja 
systemów 
kształcenia, 
szkolenia i 
zatrudnienia. 

innych regionów 
UE; 

— współpraca 
transgraniczna. 

— konkurencyjność 
MŚP; 

— gospodarka 
niskoemisyjna; 

— przystosowywanie 
się do zmiany 
klimatu, 
zapobieganie 
ryzyku i 
zarządzanie nim; 

— ochrona 
środowiska i 
efektywne 
gospodarowanie 
zasobami; 

— zrównoważony 
transport; 

— wspieranie 
zatrudnienia i 
mobilności 
pracowników; 

— włączenie 
społeczne; 

— kształcenie i 
szkolenie; 

— tworzenie 
zdolności 
instytucjonalnych. 

niskoemisyjna 
Europa; 

— mobilność i ICT; 
— Europejski filar 

praw 
socjalnych; 

— zrównoważony 
rozwój 
obszarów 
miejskich, 
wiejskich i 
przybrzeżnych 
oraz inicjatyw 
lokalnych. 
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* Europejska jednostka walutowa (ECU) stanowiła koszyk walut państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej stosowany jako jednostka rozliczeniowa, który został 
następnie zastąpiony walutą euro w dniu 1 stycznia 1999 r., w stosunku 1:1. 

** Strategia lizbońska weszła w życie mniej więcej w momencie rozpoczęcia realizacji okresu programowania 2000–2006, nie znalazła jednak odzwierciedlenia w 
legislacyjnych ramach spójności dla tego okresu. 

Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, Inforegio Panorama nr 26, czerwiec 2008 r. (dla okresów 1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 „Budżet”, 
„Fundusze”, „Cele inwestycyjne”), danych Komisji (dla okresu 2014–2020 i 2021–2027 „Budżet”) oraz wcześniejszych prac kontrolnych Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. 
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Cel dokumentu analitycznego i przyjęte w nim podejście 

04 Niniejszy dokument analityczny nie jest sprawozdaniem z kontroli. Został 
opracowany głównie na podstawie wyników kompleksowych prac kontrolnych 
Trybunału z lat ubiegłych. W dokumencie przeanalizowano, w jakim zakresie koncepcja 
i wdrożenie polityki spójności były ukierunkowane na wyniki, a nie na zapewnienie 
zgodności z przepisami. Trybunał uważa, że dokument ten może być przydatny dla 
wszystkich osób zaangażowanych w planowanie rozwiązań, które będą obowiązywać w 
kolejnym okresie programowania, zarówno na szczeblu instytucji UE, jak i państw 
członkowskich. 

05 W pierwszej kolejności Trybunał ocenił, jak zmieniały się kluczowe cechy 
koncepcji z myślą o zapewnieniu skutecznego systemu zarządzania wynikami. Ocenę tę 
przeprowadzono zarówno w odniesieniu do ogólnych ram legislacyjnych (i innych 
inicjatyw Komisji), jak i szczegółowych przepisów unijnych dotyczących obszaru polityki 
spójności. 

06 Trybunał wskazał następnie zestaw 14 zasad przewodnich, które w jego 
mniemaniu są konieczne do ukierunkowania polityki spójności na wyniki. Zasady te nie 
mają w zamierzeniu stanowić kompleksowych ram, a ponadto nie wszystkie z nich 
mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w innych obszarach polityki UE. 
Odzwierciedlają one natomiast najważniejsze kwestie wykryte przez Trybunał w 
ramach prowadzonych kontroli wykonania zadań. Odnoszą się do pełnego cyklu 
zarządzania polityką, od planowania na początkowym etapie aż po ocenę na 
zakończenie działania. Na rys. 1 poniżej przedstawiono zasady przewodnie w 
zestawieniu z pięcioma głównymi etapami zarządzania (w analizie zasad w dalszej 
części dokumentu pokrótce opisano te etapy). Jedna z zasad (zapewnianie trwałości) 
ma charakter przekrojowy i odnosi się do szeregu etapów. 
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Rys. 1 – Cykl wdrażania polityki spójności 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

07 Trybunał sformułował zasady przewodnie w oparciu o profesjonalny osąd 
doświadczonych kontrolerów Trybunału i ocenił je przede wszystkim na podstawie 
własnych prac w tej dziedzinie w ostatnim dziesięcioleciu (łącznie 69 sprawozdań, wraz 
z odpowiedziami Komisji). Prace uzupełniono przeglądami informacji z innych źródeł, 
zarówno z instytucji Unii (np. badań Parlamentu Europejskiego, sprawozdań Służby 
Audytu Wewnętrznego Komisji), jak i źródeł zewnętrznych (np. OECD). Trybunał 
przeanalizował zastosowanie każdej z tych zasad w okresach programowania 2007–
2013 i 2014–2020 oraz zbadał – opierając się przy tym na wniosku Komisji4 – jak zasady 
te mogłyby zostać uwzględnione w okresie programowania 2021–2027. Trybunał 
omówił niniejszy dokument analityczny z Komisją i w stosownych przypadkach 
uwzględnił jej uwagi.  

Planowanie 
strategiczne

Programowanie

WdrażanieMonitorowanie i 
sprawozdawczość

Ocena

Zasada przewodnia nr 1: UE wyraziła jasną i spójną 
wizję tego, co pragnie osiągnąć za pomocą 
środków w ramach polityki spójności, przy 
czym zakłada ona wzięcie odpowiedzialności 
i określenie celów operacyjnych.

Zasada przewodnia nr 2: Przydzielając środki 
państwom członkowskim, uwzględniono 
rozpoznane potrzeby i wykorzystano 
informacje na temat wyników.

Zasada przewodnia nr 3: Istnieje jasna 
logika interwencji.

Zasada przewodnia nr 4: Finansowanie 
jest dobrze ukierunkowane.

Zasada przewodnia nr 5: Wdrożono 
proste i spójne ramy pomiaru 
wyników.

Zasada przewodnia nr 6: Wdrożono 
mechanizmy zapewniające zachęty 
do osiągania wyników.

Zasada przewodnia nr 7: Państwa 
członkowskie wydają środki w 
ramach polityki spójności w 
terminowy sposób.

Zasada przewodnia nr 8: Podczas wyboru i 
wdrażania projektów stosuje się 
podejście ukierunkowane na 
wyniki. 

Zasada przewodnia nr 9: Przeglądy 
programów przeprowadza się w 
oparciu o czynniki związane z 
wynikami, w tym osiągnięte 
rezultaty.

Zasada przewodnia nr 10: Systemy 
monitorowania zapewniają 
aktualne dobrej jakości dane 
dotyczące wyników.

Zasada przewodnia nr 11: Zapewniono 
przejrzystą rozliczalność w 
zakresie wyników. 

Zasada przewodnia nr 12: Informacje na 
temat wyników wykorzystuje 
się do podejmowania działań 
zaradczych i wsparcia procesu 
planowania strategicznego.

Zasada przewodnia nr 13: 
Oceny na poziomie 
programu i polityki 
wykorzystuje się na 
potrzeby 
podejmowania 
decyzji.

Zasada przewodnia nr 14  (przekrojowa): W celu 
zapewnienia długoterminowej skuteczności interwencji 
publicznych w ramach cyklu uwzględnia się kwestię 
trwałości.
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Ukierunkowanie na wyniki w obszarze 
polityki spójności 

Zmiany wprowadzane do ram legislacyjnych w odniesieniu do 
zarządzania wynikami 

08 W niniejszej sekcji przedstawiono ogólnie, w jaki sposób kwestia ukierunkowania 
na wyniki została ujęta w ramach legislacyjnych. W kolejnej sekcji przeanalizowano to 
zagadnienie w odniesieniu do każdej zasady przewodniej z osobna oraz oceniono, na 
ile skutecznie Komisja i państwa członkowskie wspólnie wdrażały opracowane 
rozwiązania. 

09 Działania mające na celu większe ukierunkowanie budżetu UE na wyniki nabrały 
tempa w ostatnich latach. Na rys. 1 wykazano, że Komisja stopniowo włączała do 
swoich ogólnych ram legislacyjnych (i inicjatyw) kluczowe cechy koncepcji niezbędne 
do zapewnienia skutecznego systemu zarządzania wynikami. Podjęte przez Komisję 
działania obejmują zdefiniowanie wyników i należytego zarządzania finansami, 
stosowanie solidnych celów i wskaźników oraz usystematyzowaną ocenę osiągnięć. 



15 

 

Rys. 1 – Zmiana kluczowych cech koncepcji dotyczących wyników na 
szczeblu UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie przeglądu rozporządzeń finansowych i innych 
dokumentów Komisji. 

2018 r.
Rozporządzenie finansowe
 Wprowadzono wymóg ukierunkowania funduszy na wyniki, tj. ustanowienia 

ex ante celów programu oraz monitorowania postępów w ich osiąganiu za 
pomocą wskaźników wykonania, a także przekazywania sprawozdań na ten 
temat Parlamentowi Europejskiemu. 
 Wprowadzono wymóg stosowania wskaźników wykonania, które są 

odpowiednie, przyjęte, wiarygodne, proste i  solidne (RACER) oraz 
wprowadzenie definicji wskaźnika produktu i wskaźnika rezultatu. 
 Wprowadzono nową formę wsparcia zwaną „finansowaniem 

niepowiązanym z kosztami”, która oferuje możliwość uzależniania wsparcia 
finansowego od uzyskania rezultatów lub spełnienia określonych warunków. 
 Wzmocniono rolę ocen przez wprowadzenie wymogu, by oceny te były 

oparte na dowodach dotyczących wyników programów i  działań. Muszą one 
także obejmować analizę wartości dodanej UE.

2015 r.
Inicjatywy Komisji
 Komis ja ponownie potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz osiągania 

lepszych rezultatów, uruchomiając inicjatywę „Budżet ukierunkowany na  
wyniki” mającą na celu skoncentrowanie się na rezultatach, 
informowanie o osiągnięciach interwencji UE i  maksymalizację wartości 
dodanej inwestycji UE. 
 Komis ja uruchamia inicjatywę „Lepsze wyniki dzięki lepszemu 

stanowieniu prawa”, w ramach której uznaje się znaczenie ocen i dobrze 
pomyś lanych przepisów w zwiększaniu wartości dodanej interwencji UE.

2010 r.
Inicjatywy Komisji
 Komis ja podkreśla w swoim przeglądzie budżetu znaczenie 

budżetowania nastawionego na rezultaty oraz pomiarów 
pod względem faktycznego oddziaływania, a nie 
zaangażowanych wkładów. 
 Kwestia strategii politycznych UE opartych na rezultatach i 

budżetowania wynikowego zaczyna być omawiana w 
Parlamencie, Radzie i Europejskim Trybunale 
Obrachunkowym, w szczególności w ramach prac Komisji 
Kontrol i Budżetowej Parlamentu i corocznej procedury 
udzielania absolutorium z wykonania budżetu.

2002 r.
Rozporządzenie finansowe
 Nałożono wymóg, by cele spełniały 

kryteria  SMART (były skonkretyzowane, 
mierzalne, osiągalne, odpowiednie, 
terminowe).
 Zdefiniowano koncepcję należytego 

zarządzania finansami z uwzględnieniem 
zasad oszczędności, wydajności i  
skuteczności. 
 Wprowadzono wymóg przeprowadzenia 

przez instytucje oceny ex ante i  ex post
programów oraz działań. 
 Usprawniono mechanizmy 

monitorowania i sprawozdawczości przez 
nałożenie na Komisję wymogu 
monitorowania osiągnięcia celów za 
pomocą wskaźników wykonania, 
przekazywania corocznych sprawozdań 
władzy budżetowej oraz poświadczania 
na leżytego zarządzania finansami w 
rocznych sprawozdaniach z działalności.

1990 r.
Rozporządzenie finansowe
 Uwzględniono zasadę efektywności 

kosztowej. 
 Wprowadzono wymóg ustanawiania 

określonych ilościowo celów na 
potrzeby wykonania budżetu oraz 
monitorowania ich osiągnięcia. 

1968 r.
Rozporządzenie finansowe
 Uwzględniono zasady oszczędności i  

na leżytego zarządzania finansami. 

2011 r.
Inicjatywy Komisji
 Komis ja definiuje w swoim komunikacie w sprawie 

europejskiej wartości dodanej koncepcję tę jako 
wartość działań UE dodatkową w stosunku do 
wartości działań realizowanych samodzielnie przez 
państwa członkowskie.
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10 Te zmiany na szczeblu UE znalazły odzwierciedlenie w ukierunkowaniu na wyniki 
w obszarze polityki spójności. Problem ten zyskał na znaczeniu politycznym podczas 
przygotowywań do okresu programowania 2014–2020. Z myślą o osiągnięciu celów i 
wartości docelowych określonych w strategii „Europa 2020” Komisja podkreśliła w 
2010 r. konieczność poprawy skuteczności polityki spójności przez położenie większego 
nacisku na rezultaty5. W związku z powyższym ukierunkowanie na rezultaty stanowiło 
zdaniem Komisji fundament dla przyjęcia pakietu legislacyjnego na okres 
programowania 2014–20206. Analogicznie, ukierunkowanie na rezultaty jest jednym z 
głównych celów Komisji leżących u podstaw wniosków przedstawionych przez nią na 
okres 2021–2027. Komisja wskazuje przede wszystkim na konieczność lepszego 
dopasowania finansowania do priorytetów UE7. 

11 W załączniku I zawarto bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki 
sposób w obszarze spójności znalazła odzwierciedlenie ogólna tendencja UE do 
większego ukierunkowania na wyniki. Zilustrowano w nim, w jakim zakresie elementy, 
które zdaniem Trybunału mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania 
środków finansowych UE, włączono do szczegółowych przepisów unijnych dotyczących 
obszaru polityki spójności. Z załącznika wynika, że coraz większa liczba tych elementów 
stanowiła część prawodawstwa w obszarze polityki spójności aż do okresu 2014–2020, 
ale niektóre z nich zostały usunięte z obecnych wniosków na lata 2021–2027 z uwagi 
na dążenie Komisji do uproszczenia polityki spójności. 

Zasady przewodnie 

12 Trybunał przedstawił poniżej ocenę trzech okresów programowania pod kątem 
każdej z 14 zasad przewodnich, wraz z najważniejszymi uzasadnieniami. Podał także 
bardziej szczegółowe informacje na temat kryteriów zastosowanych w ramach oceny, 
poparte przykładami ze swoich sprawozdań. Ponieważ cykl wdrożeniowy ma charakter 
ciągły, istnieje wiele powiązań między poszczególnymi zasadami przewodnimi. 

1 – Zasady dotyczące planowania strategicznego 

13 Cały proces rozpoczyna się od planowania strategicznego na szczeblu UE. Na tym 
etapie Komisja, Rada i Parlament Europejski ustalają priorytety dla całej Unii (takie jak 
strategia „Europa 2020”) oraz priorytety w szczególności odnoszące się do polityki 
spójności. Ponadto w trakcie tego procesu w odniesieniu do określonych wieloletnich 
ram finansowych (WRF) współprawodawcy określają budżet dla danej polityki i zasady 
wykorzystania środków. Zazwyczaj obowiązuje zestaw wspólnych zasad – zebranych w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów – mających zastosowanie do trzech 
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funduszy w obszarze polityki spójności (EFRR, EFS i Funduszu Spójności) i niektórych 
innych funduszy. Przepisy te są uzupełniane zasadami właściwymi dla poszczególnych 
funduszy. Do tego etapu odnoszą się dwie zasady przewodnie związane z 
formułowaniem wizji i przydziałem środków finansowych na rzecz państw 
członkowskich. 

1 

UE wyraziła jasną i spójną wizję tego, co 
pragnie osiągnąć za pomocą środków w 
ramach polityki spójności, przy czym 
zakłada ona wzięcie odpowiedzialności i 
określenie celów operacyjnych 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

14 Punktem wyjścia dla każdego procesu planowania strategicznego jest jasna wizja 
tego, co zamierza się osiągnąć za pomocą finansowania. Ustalenie takiej wizji stanowi 
wyzwanie wobec skomplikowania ram strategicznych, w obrębie których funkcjonuje 
UE. W okresie 2014–2020 strategię unijną (strategię „Europa 2020”) przełożono na 
politykę spójności, w odróżnieniu od okresu 2007–2013. W przypadku okresu 2021–
2027 natomiast nie istnieje żadna nadrzędna ogólnounijna strategia, do realizacji 
której powinny przyczyniać się wydatki w obszarze polityki spójności8. Ponadto nadal 
utrzymują się pewne uchybienia – istnieją konkurencyjne, niedostosowane zestawy 
celów strategicznych, które są niekiedy nierealistyczne i za które nie zawsze wszystkie 
zainteresowane strony mogą wziąć pełną odpowiedzialność lub których nie można 
przełożyć na cele operacyjne. 

1. Politykę spójności UE należy osadzić w kontekście strategicznym, wraz z 
powiązanymi strategicznymi celami i wartościami docelowymi 

15 W ogólnounijnych strategiach, w których ustanowiono cele strategiczne UE i 
powiązane wartości docelowe dla okresów 2007–2013 i 2014–2020, wskazano 
strategiczny kierunek9, jeśli chodzi o wdrażanie funduszy w obszarze polityki spójności. 
Na okres po 2020 r. nie przewidziano obecnie ogólnounijnej strategii tego typu10. W 
odniesieniu do polityki spójności Komisja zaproponowała w rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów pięć nadrzędnych celów polityki. Takie rozwiązanie może 
przynieść korzyści w postaci zapewnienia ciągłości finansowania, jako że w ramach 
finansowania mają być wspierane te same obszary, które były traktowane 
priorytetowo w okresie 2014–202011. Jeśli opracowana zostanie nowa nadrzędna 
strategia na okres po 2020 r., będzie opierać się na porozumieniu w sprawie nowych 
WRF, co jest sprzeczne ze zwyczajowym i logicznym porządkiem działań, zgodnie z 
którym budżety publiczne określa się po ustaleniu celów politycznych i opracowaniu 
strategii politycznych12. 
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2. Należy unikać wprowadzania różnych zestawów celów strategicznych 
obejmujących różne harmonogramy i cele 

16 Kontekst strategiczny, w którym wdrażane są fundusze polityki spójności, 
obejmuje zestaw nakładających się ram / celów strategicznych13, wynikających ze 
złożonych procesów politycznych na szczeblu europejskim i globalnym. Jak 
przedstawiono na rys. 2, podstawowe dziesięcioletnie strategie UE (strategia lizbońska 
i strategia „Europa 2020”) pokrywają się z szeregiem innych zobowiązań, takich jak 
priorytety Komisji i plany dotyczące wywiązania się przez UE z zobowiązań 
międzynarodowych (takich jak porozumienie klimatyczne z Paryża). Jednocześnie w 
ramach funduszy polityki spójności należy również realizować właściwe tym 
funduszom cele. 

Rys. 2 – Nakładające się i niezsynchronizowane ramy i cele strategiczne 
odnoszące się do działań UE 

 
Źródło: dokument analityczny Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework”, rys. 6. 

17 Współistnienie wielu ram i celów strategicznych o nakładających się okresach 
obowiązywania, celach, wskaźnikach i wartościach docelowych skutkuje złożonością i 
może prowadzić do powstania nieporozumień14. Trybunał odnotował, że podczas gdy 
strategia lizbońska (2000–2010) została przyjęta w tym samym czasie co WRF na lata 
2000–2006, sytuacja przedstawiała się odmiennie w przypadku strategii „Europa 2020” 
(obejmującej lata 2010–2020), którą przyjęto w środku okresu obowiązywania WRF na 
lata 2007–2013. W momencie przyjmowania strategii „Europa 2020” ustalenia 
dotyczące monitorowania, oceny i sprawozdawczości były już wdrożone. W rezultacie 
prowadzenie skutecznej sprawozdawczości na temat wkładu budżetu UE w realizację 
strategii unijnej nie było możliwe15. 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Strategia lizbońska „Europa 2020” „Europa 2020+”?

Cele zrównoważonego rozwoju

Porozumienie paryskie
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Barroso 2. Komisja Barroso Komisja Junckera –

dziesięć priorytetów następny program Komisji
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Europejska 
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Europejskiej
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18 W kilku źródłach zewnętrznych również zwrócono uwagę na tę kwestię, a w 
szczególności na nadmiar celów, który prowadzi do powstania trudności w 
strategicznej i operacyjnej realizacji polityki oraz stwarza wyzwania, jeśli chodzi o 
zachowanie spójności16. W takiej sytuacji trudność polega na zapewnieniu spójnego 
podejścia do wdrażania polityki spójności. 

3. Cele strategiczne powinny być realistyczne 

19 Trybunał zidentyfikował szereg przypadków, w których cele strategiczne były 
nierealistyczne. Przypadki te można podzielić na dwie ogólne kategorie: cele 
strategiczne nie zawsze ustanawiane na odpowiednim poziomie i cele 
nieuwzględniające dostępnego finansowania. 

Sprawozdanie roczne za 2014 r. 

Przykłady celów strategicznych nieustanowionych na odpowiednim poziomie: już 
wcześniej Trybunał przedstawił informacje na temat sposobu, w jaki nadrzędne cele 
strategii „Europa 2020” opracowano na podstawie oddzielnych celów 
poszczególnych państw członkowskich. W przypadku dwóch celów nadrzędnych, 
nawet jeśli każde z państw członkowskich osiągnęłoby cel krajowy, cele nadrzędne 
na poziomie UE mimo wszystko nie zostałyby osiągnięte17. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie jednolitego europejskiego systemu 
zarządzania ruchem kolejowym 

Przykłady celów strategicznych nieuwzględniających dostępnego finansowania: 
Trybunał stwierdził, że wdrożenie nowego systemu zarządzania ruchem kolejowym 
wynikało ze strategicznej decyzji podjętej na szczeblu politycznym. Mimo że 
wykazano, iż realizacja działania wiąże się z kosztami rzędu 190 mld euro do 2050 r., 
inicjatywa została uruchomiona bez oszacowania całkowitych kosztów czy 
odpowiedniego planowania18. 

4. Odpowiedzialność za cele strategiczne powinny brać na siebie wszystkie 
zainteresowane strony 

20 Państwa członkowskie nie zawsze podzielają ambicje UE, a ramy, w obrębie 
których UE prowadzi działania, nie zawsze są prawnie wiążące, zakładają natomiast 
dobrą wolę zaangażowanych podmiotów. Czynniki te oznaczają, że państwa 
członkowskie mogą mieć ograniczoną motywację, aby realizować unijne strategie 
polityczne. 
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Sprawozdanie specjalne w sprawie europejskiej sieci kolei dużych 
prędkości i przegląd horyzontalny na temat transportu 

W ramach przeprowadzonej przez Trybunał kontroli europejskiej sieci kolei dużych 
prędkości stwierdzono, że państwa członkowskie nie budowały linii dużych 
prędkości, jeżeli nie uważały ich za krajowy priorytet, nawet jeśli taka linia 
znajdowała się w transnarodowym korytarzu i stanowiła część sieci bazowej. 
Ponadto Komisja posiadała ograniczone możliwości egzekwowania lub uprawnienia, 
dzięki którym mogłaby wzywać państwa członkowskie do wykonania wcześniejszych 
zobowiązań do budowy linii dużych prędkości niezbędnych do ukończenia sieci 
bazowej19. 

21 Trybunał odnotował jeden przykład, gdy brak wiążących przepisów prawnych nie 
uniemożliwił państwom członkowskim przyjęcia takiego samego poziomu ambicji jak 
ambicje na szczeblu UE. Stwierdził, że unijne cele związane z edukacją zostały 
odpowiednio uwzględnione w programach operacyjnych i powiązanych projektach na 
lata 2007–2013 oraz w koncepcjach programów na okres programowania 2014–2020, 
mimo że polityka edukacyjna w UE leży całkowicie i wyłącznie w zakresie kompetencji 
państw członkowskich, a unijne strategie są przyjmowane w formie konkluzji Rady, 
które nie mają prawnie wiążącego charakteru dla państw członkowskich20. 

5. Cele strategiczne powinny być przekładane na cele operacyjne 

22 Komisja i państwa członkowskie niekiedy nie przekładają celów strategicznych na 
cele operacyjne21. W takich przypadkach może się okazać, że cele ogólne pozostaną 
jedynie aspiracjami politycznymi. Również Parlament Europejski uznał doniosłość 
kwestii przełożenia celów ogólnych na operacyjne22. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie sieci szerokopasmowych w 
państwach członkowskich UE 

Strategie państw członkowskich odnoszące się do wdrożenia inwestycji UE w sieci 
szerokopasmowe w okresie 2014–2020 nie zawsze były spójne z nadrzędną strategią 
„Europa 2020”. Wprawdzie niektóre cele strategii krajowych były bardziej ambitne 
niż w przypadku strategii „Europa 2020”, to jednak żadne z państw członkowskich 
objętych kontrolą nie uwzględniło w swojej strategii celu krajowego dotyczącego 
jednego z trzech celów UE, zakładającego, by co najmniej 50% gospodarstw 
domowych korzystało z ultraszybkich sieci szerokopasmowych23. 

23 W okresie 2014–2020 Komisja dążyła do przełożenia celów strategii „Europa 
2020” na politykę spójności przez wprowadzenie celów tematycznych podzielonych na 
priorytety inwestycyjne, które powiązano z nadrzędnymi celami strategii „Europa 
2020”. OECD24, Komisja25 i Parlament26 zwrócili uwagę na potencjalne korzyści płynące 
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z takiego działania. W praktyce aspiracjom politycznym strategii „Europa 2020” 
towarzyszyła jednak skomplikowana struktura obejmująca pięć celów nadrzędnych, 
siedem inicjatyw przewodnich i 11 celów tematycznych; na żadnym z tych poziomów – 
ani indywidualnie, ani w całości – aspiracje polityczne strategii „Europa 2020” nie 
zostały opracowane tak, aby można je było przełożyć na użyteczne cele operacyjne27. 
Ponadto Trybunał odnotował, że żadne ze skontrolowanych państw członkowskich, z 
wyjątkiem jednego, nie przełożyło nadrzędnych celów strategii „Europa 2020” na cele 
operacyjne w odpowiednich programach28. Komisja podkreśliła również, że cele 
nadrzędne mogą zostać osiągnięte tylko w przypadku zdecydowanego zaangażowania 
na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przyjęcia odpowiedzialności za realizację 
celów w terenie29. 

2 

Przydzielając środki państwom 
członkowskim, uwzględniono rozpoznane 
potrzeby i wykorzystano informacje na 
temat wyników 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

24 W przypadku polityki spójności łączne dostępne finansowanie jest z góry 
przydzielane państwom członkowskim30. W marcu 2019 r. Trybunał opublikował 
przegląd punktowy w trybie pilnym, w którym zawarł bardziej szczegółowe informacje 
na temat zaproponowanego procesu wstępnego przydzielania państwom 
członkowskim środków w obszarze polityki spójności w następnym okresie 
programowania 2021–202731. 

25 Metoda alokacji nie została istotnie zmieniona od czasu wprowadzenia jej w 
pierwszej postaci w 1999 r. Głównym czynnikiem wpływającym na przydział środków 
finansowych jest zamożność regionu, ustalana na podstawie PKB na mieszkańca32 – 
zob. tabela 3 poniżej. Położono większy nacisk na powiązania z niektórymi 
realizowanymi celami strategicznymi, ale nadal są one ograniczone. 

Tabela 3 – Kryteria przydzielania środków państwom członkowskim w 
obszarze polityki spójności 

Kryterium 2007–2013 2014–2020 2021–2027 

PKB (w tym DNB dla Funduszu Spójności) 83% 86% 81% 

Rynek pracy, edukacja, demografia 17% 14% 15% 

Klimat   1% 

Migracje   3% 

Łącznie 100% 100% 100% 
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Źródło: prezentacja pt. „EU budget for the future: Regional development and Cohesion” [Budżet UE na 
przyszłość: rozwój regionalny i spójność] Komisji Europejskiej (dla okresów 2014–2020 i 2021–2027) oraz 
dane szacunkowe Komisji (dla okresu 2007–2013). 

26 Zdaniem Komisji wstępny przydział środków państwom członkowskim ogranicza 
zdolność dostosowywania budżetu do zmieniających się potrzeb. Z wyjątkiem 
technicznego dostosowania, które ma miejsce raz w każdym okresie programowania, 
nie przewidziano elastyczności pozwalającej dokonać ponownego podziału środków 
między państwa członkowskie przez cały okres programowania33. OECD uważa, że ten 
brak elastyczności WRF stanowi wyraźne odejście od praktyk planowania budżetów 
krajowych, w przypadku których normą jest dokonywanie co roku lub okresowo 
realokacji zasobów w reakcji na zmieniające się priorytety – i w istocie w reakcji na 
przeprowadzone oceny wyników i rezultatów. OECD dodaje, że w praktyce krajowe 
zainteresowane strony postrzegają przydziały ustalone w WRF jako środki „własne”, 
które nie powinny być korygowane, chyba że w ostateczności34. W toku wcześniejszych 
kontroli Trybunał zauważył, że uzyskanie rezultatów dobrej jakości stanowi wyzwanie 
w ramach systemu, w którym domyślnym celem jest absorpcja środków przez państwa 
członkowskie35. Trybunał uważa, że przydział finansowania powinien uwzględniać 
potrzeby i opierać się na informacjach na temat wyników uzyskanych w przeszłości. 

1. Przydział środków finansowych państwom członkowskim powinien wynikać z 
rozpoznanych potrzeb i założonych celów 

27 Oznacza to, że najpierw należy przeprowadzić ocenę potrzeb na poziomie polityki 
spójności, uwzględniając przy tym zarówno cele wynikające z traktatów (np. 
zmniejszenie dysproporcji regionalnych), jak i inne odpowiednie cele strategiczne (np. 
nadrzędny cel strategii „Europa 2020” – zwiększenie łącznych publicznych i prywatnych 
inwestycji w badania naukowe i rozwój do 3% PKB). Ta ocena potrzeb powinna zostać 
następnie przełożona na cele polityki, z uwzględnieniem ograniczonych dostępnych 
środków finansowych UE, przy czym przydział środków finansowych państwom 
członkowskim i regionom powinien być zgodny z tymi celami polityki. 

28 Jak wskazano w przeglądzie punktowym w trybie pilnym opublikowanym 
niedawno przez Trybunał (pkt 24), metoda przydziału środków finansowych 
uwzględnia do pewnego stopnia cele wynikające z traktatów (takie jak PKB) i 
zmieniające się cele strategiczne (takie jak niektóre kryteria związane ze strategią 
„Europa 2020”). Komisja nie dążyła jednak do przeprowadzenia alokacji środków w 
spójny i uporządkowany sposób na podstawie potrzeb i celów strategicznych. 
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2. Przydział środków państwom członkowskim powinien opierać się na 
informacjach na temat wyników uzyskanych w przeszłości 

29 Jak wynika z oceny przeprowadzonej przez OECD, mimo że ramy budżetowania 
wynikowego w UE są bardzo zaawansowane, Unia uzyskuje podobne rezultaty jak inne 
państwa OECD, jeśli chodzi o wykorzystywanie informacji na temat wyników do 
wspierania decyzji budżetowych. W ocenie uznano jednak, że powiązania między 
informacjami na temat wyników i ogólniejszą polityką przydziału zasobów są nikłe36. 

2 – Zasady dotyczące programowania 

30 W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów określono również ramy 
kolejnego etapu, czyli programowania przez państwa członkowskie. Etap ten polega na 
szczegółowym opracowaniu na szczeblu państw członkowskich planów dla danego 
okresu programowania przez sformułowanie strategii krajowej37 i powiązanych 
programów. Komisja prowadzi negocjacje z organami krajowymi na temat treści 
obydwu zestawów dokumentów programowych, a następnie je zatwierdza. Z tym 
etapem związane są cztery zasady przewodnie dotyczące odpowiednio logiki 
interwencji, ukierunkowania środków finansowych, ram pomiaru wyników oraz zachęt. 

3 Istnieje jasna logika interwencji 2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

31 Logika interwencji odnosi się do procesu określania potrzeb, na których 
zaspokojenie należy ukierunkować finansowanie UE, i sposobu osiągnięcia tych 
zamierzeń. W ramach pierwszego kroku państwa członkowskie powinny sprecyzować 
potrzeby krajowe, co zapewnia podstawę do sformułowania celów, poziomów 
docelowych i określenia wymaganego finansowania. Podobne działania należy 
następnie powtórzyć na szczeblu programów, w przypadku których cele krajowe należy 
przełożyć na cele operacyjne. Na tym poziomie państwa członkowskie powinny 
ustanowić powiązania między wkładami, działaniami, produktami i rezultatami. 

32 Komisja wskazała solidną logikę interwencji jako jeden z filarów ukierunkowania 
na rezultaty w okresie programowania 2014–2020. Podejście to znalazło w dużej 
mierze odzwierciedlenie w ramach legislacyjnych na lata 2014–2020, przykładowo w 
formie obowiązkowego wyrażenia potrzeb na szczeblu krajowym i obowiązkowych 
ewaluacji ex ante każdego programu, które miały dotyczyć przede wszystkim 
przejrzystości logiki interwencji38. Kroki te doprowadziły do jaśniejszej prezentacji 
logiki interwencji zarówno na poziomie umowy partnerstwa, jak i programu39. Również 
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Parlament Europejski stwierdził, że logika interwencji programów poprawiła się oraz że 
wskaźniki rezultatu na okres programowania 2014–2020 były lepiej opracowane40. 

33 W projekcie wniosku na okres programowania 2021–2027 zarzucono pewne 
elementy, które przyczyniały się do rozjaśnienia logiki interwencji, a mianowicie 
zrezygnowano z obowiązkowej oceny potrzeb w umowie partnerstwa i obowiązkowej 
ewaluacji ex ante programów41. 

34 Uchybienia w opracowywaniu logiki interwencji stanowią jedno z najczęściej 
powtarzających się ustaleń Trybunału. Ten rodzaj uchybienia znalazł się w ponad 
połowie przeanalizowanych sprawozdań specjalnych. 

1. Należy przeprowadzić odpowiednią ocenę potrzeb 

35 Punktem wyjścia dla procesu programowania – zarówno na poziomie umowy 
partnerstwa, jak i programu – powinno być rozpoznanie potrzeb, na które 
ukierunkowana ma być polityka. Nie zawsze jednak postępowano w ten sposób. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie europejskiej sieci kolei dużych 
prędkości 

Trybunał stwierdził, że jakość ocen potrzeb leżących u podstaw inwestycji w 
infrastrukturę kolei dużych prędkości realizowanych przez państwa członkowskie jest 
niska. Rozwiązania alternatywne – takie jak modernizacja linii konwencjonalnych 
zamiast budowy nowych linii kolei dużych prędkości – systematycznie brano pod 
uwagę jedynie w dwóch z sześciu państw członkowskich, w których przeprowadzono 
wizyty kontrolne (we Włoszech i w Niemczech)42. 

2. Cele i oczekiwane rezultaty powinny odzwierciedlać potrzeby 

36 Drugim krokiem po przeanalizowaniu potrzeb jest ustanowienie celów SMART 
(skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych, terminowych) na szczeblu 
krajowym i na poziomie programu. Cele te powinny stanowić odzwierciedlenie tego, co 
państwa członkowskie chcą zmienić za pomocą środków finansowych. Trybunał ustalił, 
że cele nie zawsze odzwierciedlają potrzeby lub są niejasne. 
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Sprawozdanie specjalne w sprawie bezrobocia wśród młodzieży 

Trybunał odnotował, że w okresie 2014–2020 państwa członkowskie nie ustanowiły 
odpowiednich strategii obejmujących jasne cele, które pozwoliłyby dotrzeć do całej 
populacji bezrobotnej młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(NEET). W istocie niektóre państwa członkowskie nie koncentrowały się na całej 
populacji młodych ludzi, lecz na jej podgrupie. Trybunał stwierdził, że osoby bierne 
zawodowo, najbardziej odizolowane od rynku pracy, odnosiły najmniejsze korzyści43. 

3. Należy przeprowadzić odpowiednią ocenę finansowania potrzebnego do 
osiągnięcia ustalonych celów 

37 Należy przeprowadzić odpowiednią ocenę wymaganego finansowania, 
potrzebnego do osiągnięcia ustalonych celów. Nie zawsze jednak postępowano w ten 
sposób. 

Sprawozdania specjalne w sprawie wykonywania budżetu UE za 
pośrednictwem instrumentów finansowych oraz w sprawie 
instrumentów finansowych dla MŚP współfinansowanych z EFRR 

W obydwu sprawozdaniach zwrócono uwagę na niedociągnięcia w ocenach potrzeb 
rynkowych uzasadniających przydział środków finansowych na instrumenty 
finansowe w okresie 2007–201344. W szczególności Trybunał stwierdził, że znaczna 
liczba instrumentów finansowych była nadmiernie dokapitalizowana, co oznacza, że 
instytucje zarządzające nie zawsze należycie oceniły potrzeby rynkowe przed 
przydzieleniem funduszy z programów na rzecz instrumentów finansowych. 
Doprowadziło to do nadmiernego wyposażenia kapitałowego podczas ustanawiania 
instrumentów finansowych, co z kolei skutkowało niskimi poziomami 
wydatkowania45. 

4. Działania powinny być zaprojektowane tak, aby osiągnąć cele i rezultaty 

38 Aby zapewnić jasną logikę interwencji, konieczne jest określenie w programie 
najbardziej odpowiednich działań pozwalających na osiągnięcie oczekiwanych celów i 
rezultatów. W szeregu sprawozdań Trybunał odnotował, że działania nie były wyraźnie 
powiązane z celami lub nie były wystarczająco ukierunkowane na rezultaty46. 

4 Finansowanie jest dobrze ukierunkowane 2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

39 Finansowanie ze środków UE należy ukierunkować w taki sposób, aby 
zmaksymalizować jego oddziaływanie47. Środki finansowe w ramach polityki spójności 
należy koncentrować zatem w obszarach charakteryzujących się faktycznym 
potencjałem i dynamiką, a nie rozpraszać na liczne niepowiązane obszary. W okresie 
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2014–2020 wprowadzono dwa instrumenty mające na celu poprawę ukierunkowania 
środków finansowych: 

o koncentrację finansową, wymagającą od wszystkich państw członkowskich 
przydzielania określonej części przyznanego im finansowania na wspólne obszary 
priorytetowe, które wspierają wdrażanie strategii „Europa 2020”. 
Zaproponowano utrzymanie tego wymogu również w okresie 2021–202748, choć 
nie jest on już powiązany z ogólnounijną strategią. Trybunał stwierdził, że w 
przypadku państw członkowskich objętych kontrolą wymogi dotyczące 
koncentracji tematycznej ustanowione dla okresu 2014–2020 zostały spełnione, 
czasami nawet z naddatkiem49. Ustalił także, że wymogi te wywarły istotny wpływ 
na określenie odpowiednich priorytetów dla finansowania50. Również Parlament 
Europejski potwierdził pozytywny wkład tego instrumentu, jeśli chodzi o 
ukierunkowanie środków finansowych zgodnie z nadrzędnymi strategiami UE51; 

o koncentrację jakościową za pomocą strategicznych warunków wstępnych52. 
Nadają one jeszcze większy priorytet grupom docelowym / obszarom interwencji 
(np. ukierunkowanie na osoby długotrwale bezrobotne lub koncentracja na 
obszarach takich jak inteligentna specjalizacja). W ramach wcześniejszych kontroli 
związanych z okresem programowania 2007–2013 Trybunał odnotował szereg 
uchybień w ukierunkowywaniu środków finansowych na potrzeby (zob. zasada 
przewodnia nr 3, część 1 powyżej)53. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie strategicznych warunków wstępnych w okresie 2014–2020 jako 
sposobu rozwiązania tego problemu54, chociaż wpływ tego mechanizmu trudno 
jeszcze ocenić. Warunki wstępne zostały wzmocnione we wniosku Komisji na 
okres 2021–2027 (gdzie noszą nazwę warunków podstawowych)55. 

5 Wdrożono proste i spójne ramy pomiaru 
wyników 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

40 Aby ocenić, czy udało się osiągnąć cele UE, Komisja potrzebuje odpowiednich, 
wiarygodnych i aktualnych informacji na temat produktów i rezultatów pozyskanych z 
solidnego systemu zarządzania wynikami. 

41 W okresie 2014–2020 udoskonalono ramy pomiaru wyników w polityce spójności 
dzięki elementom takim jak obowiązkowe włączanie do programów wskaźników 
produktu i rezultatu (którym towarzyszą wartości wyjściowe i docelowe) oraz 
wspólnych wskaźników ułatwiających agregację danych w obrębie poszczególnych 
państw członkowskich i między nimi. W odniesieniu do okresu 2021–2027 natomiast 
Komisja proponuje dalsze usprawnienie ram pomiaru wyników przez wprowadzenie po 
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raz pierwszy spójnej definicji wskaźników produktu i rezultatu, a także wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu dla wszystkich funduszy. 

42 W praktyce kontrole Trybunału wykazały szereg uchybień w systemach pomiaru 
wyników państw członkowskich. 

1. Należy opracować jasną i spójną definicję produktu i rezultatu 

43 Ujednolicona definicja produktów i rezultatów sprzyja spójności56, co jest 
szczególnie ważne w kontekście wprowadzenia bezpośredniego budżetowania 
wynikowego, w ramach którego finansowanie wiąże się z rezultatami. Trybunał zwrócił 
uwagę na brak spójnej definicji „produktu” i „rezultatu” oraz na konsekwencje tego 
braku. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie procedur wyboru i monitorowania 
EFRR i EFS w latach 2014–2020 

Trybunał stwierdził, że koncepcję rezultatu zinterpretowano odmiennie w różnych 
rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy (EFRR i EFS), i zwrócił 
uwagę, że miarodajna agregacja danych dotyczących osiągniętych wyników 
(zwłaszcza w odniesieniu do rezultatów) może nie być możliwa na szczeblu UE57. 

44 We wniosku dotyczącym okresu 2021–2027 Komisja po raz pierwszy wprowadziła 
definicję wskaźników produktu i rezultatu58. 

2. Należy wdrożyć odpowiednie ramy pomiaru wyników, obejmujące wyrażone 
liczbowo wskaźniki produktu i rezultatu wraz z wartościami wyjściowymi, celami 
pośrednimi i wartościami docelowymi 

45 W ramach pomiaru wyników należy uwzględnić wskaźniki produktu i rezultatu. 
Wskaźnikom tym powinny towarzyszyć wyrażone liczbowo wartości wyjściowe, cele 
pośrednie i wartości docelowe, tak aby umożliwić pomiar postępów w osiąganiu 
ustalonych celów. Cele pośrednie mają szczególnie duże znaczenie w okresie 2014–
2020, gdyż stanowią podstawę dla przydziału obowiązkowej rezerwy wyników. 

46 W szeregu sprawozdań Trybunał odnotował problemy związane ze sposobem 
stosowania wskaźników produktu lub rezultatu. 
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Dokument analityczny pt. „Integracja migrantów spoza UE” 

Trybunał stwierdził, że większość państw członkowskich nie posiada pełnych 
informacji na temat liczby migrantów otrzymujących wsparcie ani na temat kwoty 
przyznanej na działania na rzecz integracji. Ustanowienie na szczeblu UE zbioru 
wspólnych wskaźników podstawowych („wskaźniki z Saragossy”) oznacza krok w 
kierunku lepszego zrozumienia kwestii integracji w UE, ale ze wskaźników tych nie 
korzystają wszystkie państwa członkowskie, a zdaniem Komisji występują w nich 
pewne niedociągnięcia59. 

47 W ujęciu bardziej ogólnym Trybunał odnotował w odniesieniu do okresu 2014–
2020, że w rozporządzeniach ustanowiono zróżnicowane wymogi pod względem 
wartości wyjściowych, celów pośrednich i wartości docelowych dla poszczególnych 
funduszy. Określenie wartości wyjściowych nie zawsze jest wymagane, a wskazania 
celów pośrednich wymaga się w odniesieniu do tych wskaźników, które stanowią część 
ram wykonania. Wartości docelowe dotyczące rezultatów nie zawsze muszą być 
wyrażone liczbowo60. 

3. Należy opracować wspólne wskaźniki, które umożliwiają agregację danych na 
temat wyników 

48 Aby Komisja była w stanie zagregować dane na temat wyników na szczeblu UE i 
mierzyć powiązany wkład w osiąganie ogólnych celów UE, musi ona dysponować 
wspólnymi wskaźnikami, w tym wskaźnikami rezultatu, stosowanymi konsekwentnie 
przez wszystkie państwa członkowskie w odniesieniu do tych funduszy, w przypadku 
których jest to możliwe61. Trybunał zwrócił uwagę na brak wspólnych wskaźników w 
okresie 2007–201362. Jeśli chodzi o okres 2014–2020, w ramach legislacyjnych 
wprowadzono zestaw wspólnych wskaźników produktu dla wszystkich trzech funduszy 
tworzących politykę spójności (EFRR, Fundusz Spójności i EFS), a także wspólne 
wskaźniki rezultatu dla EFS. Zmiana ta stanowiła istotny krok w dobrym kierunku, 
niemniej w koncepcji systemu wspólnych wskaźników występują elementy, które mogą 
ograniczyć przydatność i istotność tych wskaźników, a tym samym zdolność Komisji do 
agregowania informacji na temat osiągniętych wyników63, na przykład: 

o od państw członkowskich nie wymaga się systematycznie uwzględnienia 
wspólnych wskaźników w programach krajowych. Tymczasem sprawozdawczość 
Komisji na temat osiągniętych wyników opiera się na tych wskaźnikach 
(przykładowo podstawę sporządzanych przez Komisję planów zarządczych i 
rocznych sprawozdań z działalności w odniesieniu do funduszy w obszarze polityki 
spójności stanowią wyłącznie wspólne wskaźniki). Istnieje zatem ryzyko, że 
niekonsekwentne stosowanie wspólnych wskaźników poważnie obniży jakość 
sprawozdawczości Komisji64; 



29 

 

o wszystkie fundusze w obrębie polityki spójności posiadają wspólne wskaźniki 
produktu. Fundusz Spójności i EFRR nie mają jednak wspólnych wskaźników 
rezultatu. Z tego względu Komisji trudno będzie zagregować dane dotyczące 
rezultatów uzyskanych w ramach tych funduszy65. W odniesieniu do okresu 2021–
2027 Komisja zaproponowała po raz pierwszy zestaw wspólnych wskaźników 
rezultatu dla każdego funduszu66. 

4. Informacje na temat wyników przekazywane Komisji przez państwa 
członkowskie należy ograniczyć do tego, co jest ściśle niezbędne 

49 Informacje na temat wyników należy opracowywać tylko wówczas, gdy są one 
wykorzystywane67, tj. używane do podejmowania działań naprawczych oraz wsparcia 
procesu planowania strategicznego na szczeblu UE. W odniesieniu do okresu 2014–
2020 państwa członkowskie zdefiniowały około 9 000 różnych wskaźników służących 
do pomiaru wyników wydatkowania środków w obszarze polityki spójności. Trybunał 
wskazał, że większość z tych wskaźników dotyczy konkretnych programów i Komisja nie 
będzie w związku z tym w stanie zagregować i wykorzystać tych danych w miarodajny 
sposób na wyższym, unijnym szczeblu. Ponadto państwa członkowskie mają obowiązek 
gromadzić wszystkie informacje i terminowo je przekazywać. Zdaniem Komisji te ramy 
monitorowania stanowią istotny czynnik zwiększający koszty administracyjne 
ponoszone przez organy i obciążenie beneficjentów. Liczba wskaźników była 
nadmierna i skutkowała przeciążeniem danymi68. Państwa członkowskie mogą 
stwierdzić, że określone wskaźniki właściwe dla danych programów są przydatne w 
zarządzaniu tymi programami. W projekcie rozporządzenia na lata 2021–2027 
przewidziano możliwość, by państwa członkowskie nadal stosowały wskaźniki właściwe 
dla określonych programów, co oznacza, że ryzyko przeciążenia danymi się 
utrzymuje69. 

6 Wdrożono mechanizmy zapewniające 
zachęty do osiągania wyników 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

50 Jest istotne, aby wdrożyć mechanizmy zapewniające zachęty w celu powiązania 
wyników z finansowaniem z UE. W okresie 2014–2020 wprowadzono nagrody 
finansowe i sankcje jako zachętę do osiągania lepszych wyników. 

o Na mocy warunków wstępnych nałożono na państwa członkowskie wymóg 
spełnienia warunków regulacyjnych, instytucjonalnych i strategicznych przed 
rozpoczęciem wdrażania programu lub najpóźniej do końca 2016 r. Komisja ma 
możliwość zawieszenia wszystkich lub części płatności okresowych, jeśli państwa 
członkowskie nie spełniają mających zastosowanie warunków wstępnych. We 
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wniosku Komisji dotyczącym okresu 2021–2027 mechanizm ten wzmocniono w 
odniesieniu do warunków podstawowych. 

o Obowiązkowa rezerwa wykonania uzależnia 6% przydziału środków na rzecz 
państwa członkowskiego od osiągnięcia pewnych celów pośrednich określonych w 
danym programie. Komisja jest ponadto upoważniona do nałożenia kar 
finansowych w przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych70. 
Komisja proponuje rezygnację z rezerwy wykonania w okresie 2021–2027. Wyniki 
mają zostać uwzględnione – obok innych czynników – przez wprowadzenie 
przeglądu śródokresowego każdego programu w 2025 r., który to przegląd 
zostanie powiązany z przeprogramowaniem funduszy. 

o W ramach bezpośredniego budżetowania wynikowego płatności łączy się z 
osiąganiem rezultatów. W okresie 2014–2020 Komisja wprowadziła wspólne 
plany działania, stanowiące rodzaj finansowania, który nie jest powiązany z 
kosztami odpowiednich operacji, lecz opiera się na spełnieniu warunków 
związanych z postępami w osiąganiu celów. W 2018 r. dokonano zmiany 
rozporządzenia finansowego i wprowadzono nową formę finansowania: 
finansowanie niepowiązane z kosztami (płatność byłaby dokonywana na 
podstawie spełnienia warunków lub osiągnięcia rezultatów). Ta nowa forma 
finansowania została także ujęta we wnioskach Komisji dotyczących okresu 2021–
2027. 

51 W praktyce Trybunał odnotował uchybienia w niektórych aspektach dotyczących 
zarówno koncepcji, jak i wdrażania tych mechanizmów. Uchybienia te osłabiają 
zachęty, jakie zapewniają wspomniane mechanizmy. 

1. Mechanizmy zachęty powinny obejmować rezultaty 

52 Aby motywować do wyników, należy koniecznie uwzględniać we wdrożonych 
mechanizmach zachęty do osiągania rezultatów. W koncepcji metody przydziału 
rezerwy wykonania nie skoncentrowano się tymczasem na rezultatach, lecz raczej na 
produktach i wkładach71. W toku analizy wdrażania rezerwy wykonania Trybunał 
stwierdził, że prawie wszystkie wskaźniki stosowane w celu przydziału rezerwy były 
związane z produktami lub wkładami, a ze wskaźników rezultatu korzystano w bardzo 
ograniczonym zakresie72. 

53 Jeśli chodzi o nową formę finansowania w oparciu o rezultaty przewidzianą w 
odniesieniu do okresu 2021–2027, ostateczny sukces wniosku będzie zależał w dużej 
mierze od tego, czy Komisja i państwa członkowskie będą w stanie unikać ponownego 
polegania na płatnościach za wkłady i produkty oraz zapewnić, by rodzaje warunków, 
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które należy spełnić w celu uruchomienia płatności, były powiązane z czynnikami 
faktycznie związanymi z wynikami73. To samo można odnieść do zaproponowanego 
przeglądu śródokresowego na lata 2021–202774. 

2. Należy stosować mechanizmy zachęt, które powinny prowadzić do 
autentycznych korzyści finansowych lub sankcji 

54 Aby mechanizmy zachęt były wiarygodne, muszą one być faktycznie stosowane i 
prowadzić do autentycznych korzyści finansowych lub sankcji. Nie zawsze sytuacja 
wygląda w ten sposób, zarówno na poziomie programu, jak i projektu. Osiągnięcie 
celów w zakresie wyników – tj. rezultatów – zasadniczo nie wpływa w żaden sposób na 
poziom finansowania.  

o Jeśli chodzi o poziom poszczególnych programów, Komisja zdecydowała o 
niezawieszaniu żadnych płatności na rzecz programów, mimo że wiele odnośnych 
warunków wstępnych nie było spełnionych75. W tym kontekście Bank Światowy 
zauważył, że groźba w postaci wycofania finansowania okazała się być trudna do 
zrealizowania ze względów politycznych76.  

o Efekt zachęty związany z rezerwą wykonania został osłabiony ze względu na fakt, 
że w przypadku gdy nie osiągnięto odnośnych celów pośrednich, państwo 
członkowskie nie traciło środków w ramach rezerwy wykonania, lecz mogły one 
zostać przesunięte na inne cele77.  

o Co więcej, wypłata salda końcowego na koniec okresu programowania przez 
Komisję państwu członkowskiemu w ramach procesu zamknięcia programu nie 
jest bezpośrednio uzależniona od osiągnięcia celów78. 

55 Do maja 2018 r. żadne państwo członkowskie nie skorzystało z możliwości 
stosowania wspólnych planów działania, jednego z trzech najważniejszych 
mechanizmów stwarzających zachęty w zakresie wyników79. W następstwie 
opublikowanego zaproszenia do składania wniosków Komisja przyznała w styczniu 
2019 r. dwa pilotażowe plany działania w ramach EFS, które będą realizowane w 
Niderlandach i Portugalii. 

56 Jeśli chodzi o poziom projektu, tylko w nielicznych przypadkach osiągnięcie celów 
w zakresie wyników ma wpływ na poziom finansowania ze środków UE. 
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Sprawozdanie roczne za 2014 r. 

W jednym przypadku umowa o dofinansowanie w ramach projektu EFRR w Rumunii 
przewidywała, że beneficjent musi zwrócić część otrzymanej dotacji, jeśli wskaźniki 
rezultatu określone w umowie o dofinansowanie nie zostaną osiągnięte do dnia 
ukończenia projektu. Chociaż wskaźniki rezultatu nie zostały w pełni osiągnięte, nie 
miało to jednak wpływu na sytuację beneficjenta, jeśli chodzi o otrzymane 
finansowanie80. 

3 – Zasady dotyczące programowania 

57 Wdrażanie programów przez państwa członkowskie i regiony tych państw 
zasadniczo rozpoczyna się po przyjęciu dokumentów strategicznych i programów przez 
Komisję. Organizowane jest przez instytucje zarządzające w każdym państwie lub 
regionie i obejmuje ono wybór i wdrażanie projektów, które w teorii powinny 
przyczyniać się do osiągnięcia celów programu, zapewniając jednocześnie najlepszy 
stosunek wartości do ceny. Rola Komisji na etapie wdrażania jest względnie 
ograniczona. Na tym etapie obowiązują trzy zasady przewodnie związane z 
terminowymi wydatkami, wyborem i wdrażaniem projektów oraz przeglądami 
programów. 

7 Państwa członkowskie wydają środki w 
ramach polityki spójności w terminowy 
sposób 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

58 Państwa członkowskie powinny unikać sytuacji, w której znaczna część środków w 
ramach polityki spójności musi zostać wydana na koniec okresu programowania, 
ponieważ presja na wydawanie środków może doprowadzić do braku wystarczającej 
dbałości o najlepszy stosunek wartości do ceny81. Kontrole przeprowadzone przez 
Trybunał wskazują, że opóźnienia we wdrażaniu stanowią ryzyko dla osiągnięcia celów 
programów i mogą prowadzić do wyboru niskiej jakości projektów pod koniec okresu 
programowania. W okresie programowania 2007–2013 tempo wydatków było niskie82, 
a w okresie 2014–2020 jeszcze niższe. Do kwietnia 2019 r. – będącego szóstym rokiem 
wykonania obecnych WRF – według szacunków Komisji państwa członkowskie wydały 
27% dostępnego finansowania UE. Wprawdzie działania na rzecz uproszczenia 
zaproponowane przez Komisję na lata 2021–2027 nie gwarantują terminowego 
wdrożenia, mogą one prowadzić do szybszego wdrażania programów w państwach 
członkowskich. 
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1. Wdrażanie projektów należy rozpocząć jak najwcześniej w danym okresie 
programowania 

59 Przyjęcie ram legislacyjnych jest koniecznym warunkiem wstępnym 
przygotowania programów, ponieważ daje państwom członkowskim pewność prawną 
co do tego, że ich plany wydatkowania i cele ustanowione w programach są zgodne z 
celami UE. Przyjęcie programów przez Komisję wyznacza z kolei moment, od którego 
rozpoczyna się dokonywanie płatności z budżetu UE na rzecz programu83. 

60 W obydwu okresach programowania, 2007–2013 i 2014–2020, późne przyjęcie 
ram legislacyjnych przyczyniło się do opóźnionego przyjęcia programów84. Ponadto w 
okresie 2014–2020 Trybunał odnotował problemy z jakością wstępnych wersji 
dokumentów programowych przedkładanych przez państwa członkowskie85. W 
przypadku okresu 2014–2020 pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności przyjęto 
w grudniu 2013 r., zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu programowania, 
pięć miesięcy później niż w przypadku poprzedniego okresu86. Do grudnia 2014 r., rok 
po rozpoczęciu okresu programowania 2014–2020, przyjętych zostało tylko 64% 
programów ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Wywołało to 
nieunikniony efekt domina, jeśli chodzi o wdrażanie przydzielonych środków i niski 
poziom płatności w pierwszych latach87. Aby rozwiązać problem późnego 
przyjmowania ram legislacyjnych, Komisja zachęcała do wczesnego uzgodnienia 
politycznego porozumienia w sprawie WRF na okres po 2020 r. i przyjęła swoje wnioski 
na okres po 2020 r. w maju i czerwcu 2018 r., na 30 miesięcy przed rozpoczęciem 
nowego okresu programowania – zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez 
Trybunał w jednym ze sprawozdań specjalnych88. 

61 W przypadku okresów 2007–2013 i 2014–2020 przewidziano terminy 
przedłożenia umów partnerstwa i programów, tymczasem we wnioskach dotyczących 
okresu 2021–2027 nie sprecyzowano takich terminów89. Z drugiej strony we wnioskach 
tych uwzględniono pewne działania na rzecz uproszczenia, które mogą pomóc w 
terminowym wdrażaniu, takie jak prostszy proces wyznaczania i wzory dokumentów 
programowych90. Same te działania nie mogą jednak zagwarantować terminowego 
przyjęcia programów, jeśli dochodzi do opóźnień przy przyjęciu pakietu legislacyjnego. 

2. Należy unikać opóźnień we wdrażaniu projektów 

62 Państwa członkowskie są odpowiedzialne za terminowe wdrażanie projektów w 
obszarze polityki spójności. Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę na opóźnienia we 
wdrażaniu projektów współfinansowanych przez UE oraz przyczyny tych opóźnień91. 
Takie opóźnienia mogą postawić pod znakiem zapytania osiągnięcie celów / wartości 
docelowych na poziomie programu92. W szczególności odnosi się to do państw 
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członkowskich, w których środki finansowe UE stanowią istotną część inwestycji 
publicznych. 

3. Należy w miarę możliwości unikać nakładania się na siebie okresów 
kwalifikowalności, a procedurę zamknięcia należy sfinalizować niezwłocznie po 
zakończeniu okresu kwalifikowalności 

63 Powolne rozpoczęcie wydatkowania można dodatkowo wyjaśnić tym, że w 
połowie okresu programowania państwa członkowskie wciąż mogą wykorzystywać 
środki z poprzedniego okresu93. To nakładanie się okresów kwalifikowalności oznacza, 
że państwa członkowskie mogą kontynuować wydatkowanie po zakończeniu okresu 
programowania, przez dwa lata w odniesieniu do okresu 2007–2013 i przez trzy lata w 
przypadku okresu 2014–202094. W odniesieniu do okresu 2021–2027 zaproponowano 
powrót do zasady dwóch lat, co Trybunał przyjmuje z zadowoleniem jako pierwszy krok 
na słusznej drodze do dostosowania w miarę możliwości okresu kwalifikowalności do 
okresu programowania95. Po zakończeniu okresu kwalifikowalności proces zamknięcia 
– w ramach którego państwa członkowskie przygotowują i składają dokumenty 
zamknięcia, a Komisja ocenia je – przedłuża cały proces co najmniej o kolejne dwa lata. 

64 Terminowe wdrażanie programów zależy od dostępności zasobów ludzkich. 
Przedłużone okresy kwalifikowalności i proces zamknięcia blokują te zasoby96, co 
zniechęca do uruchamiania programów z następnego okresu programowania, a tym 
samym wpływa na terminowe wdrażanie97. 

8 Podczas wyboru i wdrażania projektów 
stosuje się podejście ukierunkowane na 
wyniki 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

65 Aby zapewnić skuteczność polityki, należy nie tylko wyznaczyć jasną logikę 
interwencji na etapie programowania (zob. zasada przewodnia nr 3). Jest równie 
istotne, by na etapie wyboru projektów i ich wdrażania stosować podejście 
ukierunkowane na rezultaty, gdyż o skuteczności polityki zdecyduje głównie jakość 
finansowanych projektów i ich wartość dodana, jeśli chodzi o uzyskanie wymiernych 
rezultatów98. Ogólnie rzecz ujmując, począwszy od okresu 2014–2020 w ramach 
legislacyjnych zapewniono lepsze uwzględnianie rezultatów na etapie wyboru i 
wdrażania projektów, lecz skuteczne wdrażanie zasad nadal stanowi wyzwanie. 
Parlament Europejski podkreślił, że należy uczynić więcej na etapie wdrażania 
programów, tak aby zapewnić konieczne ukierunkowanie na osiąganie rezultatów99. 
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1. Na etapie wyboru projektów należy przyjąć podejście ukierunkowane na 
rezultaty 

66 Na podejście ukierunkowane na rezultaty składają się następujące kluczowe 
elementy: 

o Proces wyboru powinien zapewniać, by wybrane projekty były zgodne z 
programem i skutecznie przyczyniały się do osiągnięcia jego celów szczegółowych. 
Trybunał stwierdził, że w przypadku programów, które zostały objęte wizytami 
kontrolnymi w ramach niedawnej kontroli dotyczącej wyboru projektów100, cel 
ten osiągnięto dla okresu 2014–2020. 

o Kryteria wyboru projektów powinny nakładać na beneficjentów wymóg 
zdefiniowania co najmniej jednego autentycznego wskaźnika rezultatu 
odpowiadającego celom programu. W toku wspomnianej wyżej kontroli Trybunał 
stwierdził, że w okresie 2014–2020 kryteria nie uwzględniały wystarczająco 
rezultatów, ale były ukierunkowane głównie na produkty i wydatki101. 

o Projekty ubiegające się o dofinansowanie należy ocenić i uszeregować. W toku 
wspomnianej kontroli Trybunał stwierdził, że w okresie 2014–2020 projekty 
zatwierdzano zasadniczo według kolejności zgłoszeń i w rezultacie finansowanie 
mogło nie zostać przydzielane najlepszym projektom102. 

o Zakres wybranych projektów należy jasno uzasadnić potrzebami i projekty te 
powinny być jak najściślej powiązane z celami programu. W ramach wielu kontroli 
Trybunał wykrył problemy związane z zakresem projektów wybranych do 
finansowania. Czasami wynika to z nieodpowiedniej logiki interwencji (analizy 
potrzeb) na etapie programowania (zob. zasada przewodnia nr 3). Nawet jeśli 
logika interwencji została jasno określona, niewłaściwe procedury wyboru mogą 
prowadzić do przyznania finansowania nieodpowiednim projektom103. 

67 W projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na okres 2021–2027 
zaproponowano przyznanie Komisji dodatkowych uprawnień do zatwierdzania 
kryteriów wyboru i nałożono na instytucje zarządzające dodatkowe wymogi dotyczące 
wyboru projektów. Dzięki temu może zwiększyć się ukierunkowanie wyboru projektów 
na rezultaty i efektywność kosztowa wybranych projektów104. 
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2. Wskaźniki wyników należy uwzględniać w umowach / umowach o 
dofinansowanie 

68 Wskaźniki wyników wraz z wartościami docelowymi powinny być uwzględniane w 
umowach lub umowach o dofinansowanie, tak aby możliwe było zmierzenie zakresu, w 
jakim osiągnięto cele programu105. 

69 W odniesieniu do projektów prawodawstwo w trzech okresach poddawanych 
przeglądowi nie nakładało wyraźnie wymogu włączenia wskaźników wyników do 
umów o dofinansowanie. W rezultacie Trybunał stwierdził, że trudno jest monitorować 
zakres, w jakim projekty EFRR w okresie 2014–2020 przyczyniają się do realizacji celów 
programu106. Problem ten dotyczy także EFS, gdyż w wielu umowach o udzielenie 
dotacji nie uwzględniono wymiernych wskaźników rezultatu107. 

3. Wdrażanie projektów powinno być efektywne kosztowo 

70 W prawodawstwie dotyczącym okresów 2007–2013 i 2014–2020 przewidziano 
szereg rozwiązań, których celem było zapewnienie, by wybrane projekty były wdrażane 
w sposób efektywny kosztowo (zapewniający optymalny stosunek wykorzystywanych 
zasobów do osiąganych rezultatów): wymóg przeprowadzania oceny kosztów i korzyści 
dla dużych projektów, górny limit finansowania dla projektów generujących dochód, a 
także obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych. Wprawdzie w 
ramach legislacyjnych na lata 2021–2027 utrzymano wymóg stosowania prawa 
zamówień publicznych, odstąpiono jednak od pozostałych wymogów, co zdaniem 
Trybunału stanowi zagrożenie dla należytego zarządzania finansami108. 

71 Trybunał często odnotowywał problemy związane z efektywnością kosztową 
projektów finansowanych w obszarze polityki spójności. 

 

Sprawozdanie specjalne w sprawie inwestycji w efektywność 
energetyczną 

Trybunał stwierdził, że efektywność kosztowa nie była czynnikiem decydującym przy 
przeznaczaniu przez państwa członkowskie funduszy na działania na rzecz 
efektywności energetycznej i na konkretne projekty109. 
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9 Przeglądy programów przeprowadza się w 
oparciu o czynniki związane z wynikami, w 
tym osiągnięte rezultaty 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

72 Przeprogramowanie środków (przesuwanie funduszy między programami i 
między priorytetami, zmiana stopy współfinansowania lub rozkład środków 
publicznych i prywatnych w ramach wkładu krajowego) może mieć miejsce podczas 
wdrażania programu, co umożliwia państwom członkowskim dostosowanie 
prowadzonych operacji do zmieniających się okoliczności. Państwa członkowskie mogą 
przeprogramować środki, składając wniosek o zmianę odpowiednich programów, który 
musi zostać zatwierdzony przez Komisję. Aby zachować logikę interwencji ustanowioną 
na potrzeby programów, przeglądy programów powinny opierać się na czynnikach 
związanych z wynikami, w tym rezultatach110. 

73 Warunki przeprowadzania takich przeglądów dawały państwom członkowskim 
znaczne pole do manewru w okresie 2007–2013111. W tym okresie Trybunał stwierdził, 
że zmiany programów nie zawsze były motywowane wynikami, ale zasadniczo były 
ukierunkowane na wyeliminowanie trudności w wydatkowaniu wszystkich dostępnych 
środków finansowych UE. 

74 Ramy legislacyjne obowiązujące dla okresu 2014–2020 wzmocniono dzięki 
wprowadzeniu obowiązku uzasadnienia proponowanych zmian w programach oraz 
oceny oczekiwanego wpływu tych zmian na osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” i 
celów programu112, a także dzięki wprowadzeniu zasad dotyczących zmiany 
wskaźników rezerwy wykonania113. Choć zgodnie z treścią wniosków na lata 2021–
2027 nadal należy uzasadniać zmiany programów, a państwa członkowskie wciąż 
muszą oceniać oczekiwany wpływ zmian na cele programu, usunięto jednak wymogi 
dotyczące wskaźników. W odniesieniu do lat 2021–2027 Komisja zaproponowała 
obowiązkowy przegląd śródokresowy, w ramach którego wszystkie programy zostaną 
zmienione w 2025 r., tak aby określić przydziały środków na ostatnie 2 lata. Trybunał 
zauważył jednak, że nie jest jasne, w jaki sposób zostanie oceniony aspekt wyników114. 
Ponadto wprowadzenie możliwości przesuwania środków finansowych w wysokości do 
5% w ramach zmiany programu bez zatwierdzenia przez Komisję115 również zwiększa 
ryzyko dokonywania zmian bez uwzględniania rezultatów116. 

1. W przeglądach programów należy uwzględnić kwestię rezultatów 

75 Trybunał stwierdził, że przeglądy programów nie zawsze obejmowały kwestię 
rezultatów. 
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2. Wartości docelowe nie powinny być zmieniane bez uzasadnienia, ale powinny 
odzwierciedlać poziom finansowania 

76 Trybunał stoi na stanowisku, że wartości wyjściowe i docelowe dla wskaźników 
wykonania powinny być od początku ustalone na odpowiednim poziomie118 i 
dostosowywane tylko w wyjątkowych okolicznościach (ze względu na czynniki 
zewnętrzne i zmiany w budżecie). Nieuzasadnione i częste przeglądy wartości 
docelowych podają w wątpliwość ukierunkowanie polityki spójności na wyniki. 

77 Trybunał odnotował kilka przypadków, w których dokonywano częstych i 
nieuzasadnionych przeglądów. 

78 W przypadku gdy istotne zmiany w finansowaniu są uzasadnione, wartości 
docelowe w ramach programu powinny zostać poddane przeglądowi. Brak takiej 
korekty może utrudnić ocenę skuteczności programu120. Trybunał ustalił, że istotne 
zmiany w finansowaniu nie znajdowały konsekwentnie odzwierciedlenia w wartościach 
docelowych. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie wsparcia Komisji na rzecz grup 
zadaniowych ds. młodzieży 

W odniesieniu do okresu 2007–2013 Trybunał stwierdził, że przeprowadzona przez 
Komisję ocena zmian w programie zaproponowanych przez państwa członkowskie 
koncentrowała się głównie na aspektach budżetowych, a nie na optymalnym 
wykorzystaniu środków finansowych z EFS117. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie wsparcia ze środków EFRR na rzecz 
MŚP w obszarze handlu elektronicznego 

Trybunał stwierdził, że w okresie 2007–2013 zmiany we wskaźnikach i wartościach 
docelowych, dokonywane często pod koniec okresu programowania i nie zawsze 
właściwie uzasadnione, stanowiły zagrożenie dla miarodajnego pomiaru osiągniętych 
postępów119. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie celów UE w dziedzinie edukacji w 
obszarze spójności 

Trybunał stwierdził, że środki przydzielone na edukację w ramach dwóch programów 
we Włoszech zmniejszono o odpowiednio 8% i 10% budżetu początkowego bez 
zmiany wskaźników i wartości docelowych oraz bez stosownego uzasadnienia121. 



39 

 

4 – Zasady dotyczące monitorowania i sprawozdawczości 

79 Zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
monitorowanie programów. Na szczeblu państw członkowskich instytucje zarządzające 
monitorują wdrażanie programów, agregują informacje z monitorowania i począwszy 
od okresu 2014–2020 potwierdzają wobec Komisji wiarygodność danych na temat 
wyników. Sprawozdawczość jest ściśle powiązana z monitorowaniem i stanowi jeden z 
najważniejszych elementów mających zapewnić rozliczalność. Przez cały okres 
programowania państwa członkowskie muszą przedkładać Komisji sprawozdania, które 
są następnie wykorzystywane przez Komisję jako podstawa dla publikowanych 
sprawozdań strategicznych (np. rocznego sprawozdania podsumowującego, rocznych 
sprawozdań z działalności). W odniesieniu do tego etapu obowiązują trzy zasady 
związane odpowiednio z aktualnymi danymi dotyczącymi wyników, rozliczalnością i 
wykorzystaniem informacji na temat wyników. 

80 Aktualne dobrej jakości dane dotyczące wyników stanowią podstawę każdego 
skutecznego systemu zarządzania wynikami. Mają one zasadnicze znaczenie w całym 
cyklu zarządzania polityką dla oceny osiągnięć i stwierdzenia, czy potrzebne są 
działania naprawcze122. Działania naprawcze obejmują przygotowanie późniejszego 
prawodawstwa oraz – w szczególności w odniesieniu do okresu 2014–2020 – 
przeprowadzenie miarodajnego przeglądu wyników123 (zob. zasada przewodnia nr 6). 
Kwestia ta stanie się jeszcze istotniejsza wobec zwiększonych możliwości powiązania 
płatności bezpośrednio z wynikami. 

81 W porównaniu z okresem 2007–2013 ramy legislacyjne w okresie 2014–2020 
wzmocniono przykładowo dzięki wprowadzeniu obowiązkowej elektronicznej wymiany 
informacji na temat wyników między beneficjentami, organami państw członkowskich i 
Komisją oraz działaniom mającym na celu zapewnienie jakości danych na szczeblu 
państw członkowskich. We wnioskach na lata 2021–2027 utrzymano te ustalenia i 
nałożono dodatkowo na państwa członkowskie wymóg przekazywania danych 
dotyczących wyników co dwa miesiące, co powinno poprawić aktualność informacji. 

82 W ramach prowadzonych kontroli Trybunał często wykrywał niedociągnięcia w 
odniesieniu do wiarygodności, kompletności lub aktualności informacji przesyłanych 
Komisji przez państwa członkowskie (na tym szczeblu generowana jest większość 

10 Systemy monitorowania zapewniają 
aktualne dobrej jakości dane dotyczące 
wyników 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 
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danych). We wnioskach dotyczących okresu 2021–2027 powierzono państwom 
członkowskim odpowiedzialność za jakość i wiarygodność systemu monitorowania oraz 
za dane dotyczące wskaźników124. Trybunał wciąż stoi jednak na stanowisku, że we 
wnioskach nie sprecyzowano wystarczająco jasno, kto odpowiada za sprawdzanie 
jakości danych, w szczególności nie określono roli komitetu monitorującego i 
Komisji125. 

1. Systemy monitorowania produkują dobrej jakości dane dotyczące wyników, 
dostępne w odpowiednim czasie 

83 We wszystkich trzech okresach przewidziano wymóg ustanowienia przez 
instytucje zarządzające systemu umożliwiającego rejestrowanie i przechowywanie 
danych na temat wyników w formie elektronicznej. W okresie 2014–2020 znacznie 
udoskonalono przepisy z myślą o zapewnieniu dobrej jakości danych na temat 
wyników generowanych przez systemy monitorowania: 

o państwa członkowskie mogły wymieniać informacje z beneficjentami za pomocą 
środków elektronicznych („e-spójność”). We wniosku na lata 2021–2027 
rozwiązanie to stało się obowiązkowe; 

o Komisja wdrożyła system umożliwiający instytucjom zarządzającym 
przekazywanie Komisji danych na temat wyników w formacie elektronicznym i w 
usystematyzowanej formie (rozwiązanie to utrzymano w okresie 2021–2027); 

o mechanizmy gromadzenia i przetwarzania danych w związku ze wskaźnikami 
rezultatu zostały ujęte w ramach warunków wstępnych. Proponuje się, by usunąć 
ten element w okresie 2021–2027. 

84 We wnioskach dotyczących lat 2021–2027 nałożono na państwa członkowskie 
wymóg przekazywania danych na temat wyników co dwa miesiące, co powinno 
poprawić aktualność informacji. 

85 Pomimo wprowadzenia tych mechanizmów uchybienia w jakości danych 
stanowią jeden z problemów najczęściej odnotowywanych podczas kontroli 
prowadzonych przez Trybunał. 
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2. Komisja i państwa członkowskie powinni gwarantować jakość 
przedmiotowych danych 

86 W okresach 2007–2013 i 2014–2020 państwa członkowskie były odpowiedzialne 
za ustanowienie systemów monitorowania i sprawozdawczości oraz zapewnienie 
wiarygodności tych systemów. Systemy te podlegają kontroli ze strony instytucji 
audytowych (proces wyznaczania) przed rozpoczęciem wdrażania programu. Komisja 
natomiast powinna w ramach własnych audytów sprawdzać wiarygodność danych 
przekazywanych przez państwa członkowskie. Zarówno Komisja, jak i instytucje 
audytowe powinny ponadto sprawdzać w ramach prowadzonych audytów systemu 
solidność systemów rejestrowania danych dotyczących wdrażania przekazywanych 
przez państwa członkowskie127. 

87 W odniesieniu do okresu 2014–2020 wzmocniono obowiązki w zakresie 
zapewniania jakości danych w państwach członkowskich. Instytucje zarządzające 
muszą potwierdzać przed Komisją wiarygodność danych dotyczących wyników w 
składanych deklaracjach zarządczych. Instytucje audytowe potwierdzają następnie tę 
ocenę w opiniach audytowych. Komisja może ponadto zawieszać płatności, w 
przypadku gdy wystąpią poważne niedostatki w jakości i niezawodności systemów 
monitorowania lub danych dotyczących wyników. Według stanu na kwiecień 2019 r. 
Komisja wszczęła dwie takie procedury zawieszania płatności. 

88 W trakcie szeregu kontroli przeprowadzonych przez Trybunał stwierdzono 
konkretne uchybienia w mechanizmach związanych z zapewnianiem jakości danych 
zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i Komisji. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie bezrobocia wśród młodzieży 

Wszystkie państwa członkowskie, w których przeprowadzono kontrole, dysponowały 
ograniczonymi informacjami na temat typu pomocy udzielanej młodzieży NEET przed 
uruchomieniem gwarancji dla młodzieży, liczby zapewnianych ofert / usług i 
powiązanych kosztów. Trybunał odnotował także kilka problemów w zakresie 
niespójności i braku wiarygodności danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie. Ograniczają one możliwość porównywania danych. W państwach 
członkowskich, w których działało kilka podmiotów realizujących program gwarancji 
dla młodzieży i nie wdrożono jednego zharmonizowanego systemu 
sprawozdawczości, odnotowano problemy dotyczące między innymi kompletności 
danych126. 
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Sprawozdanie specjalne w sprawie wsparcia ze środków EFRR na rzecz 
MŚP w obszarze handlu elektronicznego 

W dwóch wybranych państwach członkowskich instytucje zarządzające nie 
przeprowadziły niezbędnych kontroli dotyczących wiarygodności danych 
wprowadzanych do systemu128. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie wyboru i monitorowania projektów 
finansowanych w ramach EFRR i EFS w latach 2014–2020 

Trybunał zauważył, że w odniesieniu do okresu 2014–2020 kontrole prowadzone 
przez Komisję i instytucję audytową dotyczące systemów monitorowania oraz 
wiarygodności i dostępności danych rozpoczęły się w większości przypadków dopiero 
w 2017 r., co ograniczyło uzyskany stopień pewności. Trybunał odnotował ponadto, 
że skoro przegląd wyników zostanie przeprowadzony w 2019 r., istnieje ryzyko, że 
działania naprawcze nie będą mogły zostać ukończone na czas, w związku z czym ów 
przegląd nie będzie się opierał na prawidłowych informacjach129. 

89 W 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji wykryła ponadto problemy 
dotyczące mechanizmów stosowanych w celu zapewnienia jakości danych na temat 
wyników w latach 2007–2013. Zaleciła ona, by DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej / 
DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego opracowały strategię 
na rzecz poprawy wiarygodności informacji państw członkowskich dotyczących 
wyników. Według audytu sprawdzającego przeprowadzonego przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego zalecenie to zostało wdrożone w 2016 r. 

90 Trybunał uważa, że w proponowanym rozporządzeniu dotyczącym okresu 2021–
2027 nie wskazano wystarczająco jasno, kto odpowiada za gwarantowanie jakości 
danych. Wprawdzie w rozporządzeniu zawarto propozycję, by komitet monitorujący 
nadzorował wdrażanie programu oraz analizował i zatwierdzał roczne i końcowe 
sprawozdania z realizacji celów przedkładane Komisji, nie odnosi się to do danych 
dotyczących wyników. Trybunał zwrócił także uwagę, że w proponowanym 
rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów brak jest przepisów dotyczących roli, 
którą Komisja ma odegrać w weryfikacji jakości przekazanych danych130. 

11 Zapewniono jasną rozliczalność w zakresie 
wyników 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

91 Rozliczalność publiczna za osiąganie rezultatów dzięki środkom z budżetu UE 
stanowi istotny element więzi między UE a jej obywatelami. Ogólnie rzecz ujmując, 
zakres zasad regulujących kwestię rozliczalności związanych z legalnością i 
prawidłowością nie został rozszerzony na wyniki. Możliwość zapewnienia rozliczalności 
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zależy od dostępności dobrej jakości danych i sprawozdań na temat osiągnięcia celów, 
tymczasem często nie są one dostępne. 

1. W sprawozdaniach należy przedstawiać prawdziwy i rzetelny obraz wyników i 
powinny być one publicznie dostępne 

92 Istnieje konieczność zapewnienia spójnej sprawozdawczości na temat rezultatów 
interwencji UE. Szczególnie ważne jest, by zgłaszane rezultaty były wiarygodne i 
zgodne z ustalonymi celami131. Rozpoznane problemy związane z dostępnością i 
wiarygodnością danych (zob. zasady przewodnie nr 5, 8 i 10) w połączeniu z 
problemami z przekładaniem celów strategicznych na cele operacyjne dla 
zarządzających (zob. zasada przewodnia nr 1) ograniczają zdolność Komisji do 
prowadzenia sprawozdawczości na temat wyników pod kątem tych celów ogólnych132. 

93 Informacje dotyczące wyników przedstawiane przez UE powinny zapewniać 
prawdziwy i rzetelny obraz osiągnięć133. Sprawozdawczość Komisji na temat wyników 
nie jest wystarczająco wyważona, ponieważ zawiera ograniczone informacje na temat 
problemów i niepowodzeń134. Nie uwzględnia się w niej ponadto ograniczeń 
wynikających z koniecznego polegania na danych otrzymanych od państw 
członkowskich, które to dane mogą być niepoprawne lub niewiarygodne135. 

94 Publiczna dostępność informacji na temat wyników stanowi istotny aspekt 
rozliczalności136. Od 2014 r. informacje o wszystkich postępach mierzonych wspólnymi 
wskaźnikami w obszarze polityki spójności zgłaszane przez instytucje zarządzające są 
publicznie dostępne na platformie Komisji zawierającej otwarte dane na temat polityki 
spójności. Trybunał stoi jednak na stanowisku, że rezygnacja we wnioskach 
dotyczących okresu 2021–2027 z rocznych sprawozdań państw członkowskich z 
wdrażania137 oraz ze sprawozdań strategicznych Komisji dla organów udzielających 
absolutorium na temat zakresu, w jakim fundusze osiągają cele strategiczne, stanowi 
krok w tył138. 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie budżetu UE powinny przyjąć na 
siebie odpowiedzialność za należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu UE 

95 Dostępność dobrej jakości danych i sprawozdawczości na temat osiągnięcia celów 
i rezultatów powinna pozwolić podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu 
UE na wzięcie na siebie odpowiedzialności za należyte zarządzanie finansami zgodnie z 
przepisami rozporządzenia finansowego139. 

96 W odniesieniu do programów na lata 2007–2013 Trybunał wyraził ubolewanie, że 
proces zamknięcia nie obejmuje zatwierdzenia przez Komisję aspektów dotyczących 
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wyników, takich jak osiągnięte rezultaty, oraz że Komisja nie przedkłada władzy 
budżetowej sprawozdań na temat wyników140. 

97 Ponadto wprawdzie roczne sprawozdania z działalności obejmują poświadczenie 
wiarygodności, w którym dyrektor generalny poświadcza między innymi, że zasoby 
przeznaczone na działania opisane w sprawozdaniu zostały wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, lecz w 
praktyce z zakresu poświadczenia wiarygodności jednoznacznie wykluczone są aspekty 
dotyczące wyników. Zakres poświadczenia wiarygodności i ewentualnych zastrzeżeń 
ograniczony jest do kwestii związanych z prawidłowością i z kontrolą wewnętrzną141. 

98 Ponadto w każdym rocznym sprawozdaniu z działalności dyrektor generalny 
składa deklarację, że informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i 
rzetelny obraz sytuacji. W poprzednich latach deklaracja ta nie odnosiła się do jakości 
zgłaszanych danych dotyczących wyników142. Obecnie w wewnętrznych instrukcjach 
Komisji dotyczących przygotowania rocznych sprawozdań z działalności za 2018 r., 
opublikowanych wiosną 2019 r., nałożono jednak wymóg, by członek wyższej kadry 
zarządzającej dyrekcji generalnej złożył oświadczenie obejmujące dane dotyczące 
wyników na poparcie wyżej wspomnianej deklaracji. Trudno wywnioskować na 
podstawie wytycznych, jaki praktyczny efekt przyniesie składanie tych dodatkowych 
oświadczeń, a kwestia ta nie została jeszcze poddana analizie przez Trybunał. 

12 Informacje na temat wyników wykorzystuje 
się do podejmowania działań zaradczych i 
wsparcia procesu planowania 
strategicznego 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

99 Jest istotne, aby informacje na temat wyników wykorzystywać do zarządzania 
działaniami, optymalizowania rezultatów i dostosowywania systemów zarządzania, a 
także wsparcia procesów planowania strategicznego143. Ma to zastosowanie na 
wszystkich etapach cyklu zarządzania budżetem, od przydziału środków finansowych 
na podstawie WRF, przez programowanie, po zarządzanie samymi projektami. 

100 W przypadku okresów 2007–2013 i 2014–2020 informacje na temat wyników 
programów (w tym zaistniałych trudności i działań podjętych w celu ich 
wyeliminowania) państwa członkowskie przekazywały Komisji w rocznych 
sprawozdaniach z wdrażania. Sprawozdania te są zatwierdzane przez komitet 
monitorujący, a następnie poświadczane przez Komisję. Tymczasem w odniesieniu do 
lat 2021–2027 Komisja proponuje, by do oceny wyników programów wykorzystać 
coroczne posiedzenia Komisji i państw członkowskich dotyczące przeglądu realizacji 
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celów. Niemniej w przepisach wniosku nie wskazano jasno uczestników, treści i 
konsekwencji tych posiedzeń144. Ponadto dane na temat wyników będą przekazywane 
elektronicznie przez państwa członkowskie co dwa miesiące (zob. zasada przewodnia 
nr 10), a tymczasem posiedzenia dotyczące przeglądu realizacji celów będą odbywać 
się tylko raz do roku145. 

101 Trybunał stwierdził, że informacji na temat wyników nie wykorzystywano w 
wystarczającym stopniu, czasami dlatego, że nie są one dostępne. Szczególnym 
problemem jest to, że osiągnięcie gorszych wyników nie prowadzi do nałożenia sankcji 
finansowych na poziomie strategicznym ani na szczeblu programu lub projektu. 

1. Istotne informacje na temat wyników powinny być dostępne na potrzeby 
podejmowania decyzji w oparciu o dowody 

102 W odniesieniu do poprzednich zasad przewodnich (zob. zasady przewodnie nr 
5, 8 i 10) Trybunał stwierdził, że nie zagwarantowano dostępności istotnych informacji 
na temat wyników, co samo w sobie ogranicza wykorzystanie takich informacji przy 
podejmowaniu decyzji i działaniach naprawczych. Ponadto w cyklu zarządzania 
programem występuje nieusuwalny problem związany z aktualnością danych, gdyż 
zanim rezultaty (z systemów monitorowania) zostaną udostępnione i mogą być 
wykorzystane do podejmowania decyzji, musi upłynąć trochę czasu. Sytuację związaną 
z późnym udostępnianiem danych na temat rezultatów pogarszają opóźnienia w 
uruchamianiu programów (zob. zasada przewodnia nr 7). Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego zauważyło, że brak jest etapu „ochłonięcia” między dwoma cyklami WRF 
oraz że w momencie, gdy należy rozpocząć dyskusje na temat przyszłych wniosków i 
stanowisk, pełne wnioski polityczne wyciągnięte z poprzedniego okresu 
programowania nie są jeszcze dostępne146. Ten sam problem występuje w przypadku 
informacji generowanych w ramach ocen ex post dla danego okresu programowania147 
(zob. zasada przewodnia nr 13). 

2. Jeśli tylko informacje na temat wyników istnieją, należy je wykorzystywać do 
monitorowania i podejmowania działań zaradczych 

103 W odniesieniu do procesu strategicznego Trybunał zauważył, że zgodnie z 
zasadą przewodnią nr 2 przydział środków na rzecz państw członkowskich powinien 
opierać się na informacjach na temat wyników uzyskanych w przeszłości. Trybunał 
stwierdził w ramach prowadzonych kontroli, że zarówno na poziomie programu, jak i 
projektu nie zawsze monitorowano informacje na temat wyników, a w przypadku 
nieosiągnięcia wartości docelowych działań naprawczych (takich jak stosowanie korekt 
finansowych) nie podejmowano. W odniesieniu do zasady przewodniej nr 6 Trybunał 
zwrócił uwagę, że osiągnięcie wyników zasadniczo nie wpływa w żaden sposób na 
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wysokość finansowania z UE, ani na poziomie programu (np. rezerwa wykonania, 
zamknięcie), ani na poziomie projektu. 

104 Trybunał odnotował inne przypadki, w których informacje na temat wyników 
nie były w pełni wykorzystywane. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie wsparcia Komisji na rzecz grup 
zadaniowych ds. młodzieży 

Analizując protokoły corocznych spotkań oceniających, Trybunał zauważył, że uwagi 
Komisji skupiały się na realizacji finansowej i na produktach, a nie na rzeczywistych 
rezultatach. Ponadto Komisja przyjmowała dane przedstawiane przez państwa 
członkowskie na corocznych spotkaniach oceniających, nie przeprowadzając ich 
weryfikacji. W jednym badanym przypadku Komisja zgłosiła, że osiągnięto już 
wartości docelowe dla trzech działań, a tymczasem przeprowadzone przez Trybunał 
ponowne obliczenia wykazały, że w rzeczywistości osiągnięto tylko 72% wartości 
docelowej148. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie sieci szerokopasmowych w 
państwach członkowskich UE 

Trybunał ustalił, że nie wszystkie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego w 
państwach członkowskich zostaną osiągnięte do 2020 r., Komisja nie zaproponowała 
jednak działań naprawczych149. Stanowi to przykład niepodjęcia odpowiednich 
działań naprawczych. 

5 – Zasada dotycząca oceny 

105 Ostatnim etapem cyklu wdrażania jest ocena, w ramach której szczegółowo 
oceniane są osiągnięcia i ich oddziaływanie. Oceny mogą być przeprowadzane na 
poziomie programu (oceny ex ante, oceny w trakcie trwania danego okresu takie jak 
oceny śródokresowe150, oceny ex post) lub na poziomie polityki (oceny skutków ex 
ante, przeglądy ex post). Oceny państw członkowskich dotyczą programów (lub grup 
programów) na szczeblu krajowym lub regionalnym, natomiast oceny przeprowadzane 
przez Komisję dotyczą funduszy lub programów na szczeblu UE. 

13 Oceny na poziomie programu i polityki 
wykorzystuje się na potrzeby 
podejmowania decyzji 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

106 Komisja opracowała i wdrożyła w ujęciu całościowym dobrze pomyślany system 
ocen, a unijny system przeglądu ex post wypada korzystnie w porównaniu z sytuacją w 
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większości państw członkowskich151. W 2018 r. OECD uszeregowała unijny system 
przeglądu ex post na czwartym miejscu wśród członków OECD152. 

107 Trybunał wykrył jednak dwa istotne problemy, które wpływają na użyteczność 
ocen: 

o ocen nie wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji, ponieważ nie są 
przeprowadzane lub nie są dostępne w odpowiednim czasie, jeśli natomiast są 
dostępne, nie zawsze są w wystarczającym stopniu wykorzystywane w procesie 
podejmowania decyzji; 

o oceny nie są oparte na odpowiednich dowodach. 

1. Oceny należy wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji 

108 Niekiedy ocen skutków i ocen ex ante nie przeprowadza się w ogóle. 

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów 

o Jeśli chodzi o szczebel polityczny, od 2002 r. wszystkie ważne wnioski 
ustawodawcze należy objąć oceną skutków. W odróżnieniu od sytuacji w 
poprzednich okresach Komisja nie przeprowadziła oceny skutków 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na okres 2021–2027. 
Rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy, odnoszące się do siedmiu 
funduszy regulowanych rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów, 
podlegały ocenom skutków, oceny te nie objęły jednak pewnych ważnych 
kwestii o ogólnym znaczeniu153. 

o Obowiązkowe oceny ex ante programów przeprowadzane przez państwa 
członkowskie pomagały zapewnić solidniejszą logikę interwencji. We wnioskach 
na okres 2021–2027 odstąpiono tymczasem od tego słusznego rozwiązania154. 

109 Drugim problemem jest terminowość. Trybunał zwrócił już uwagę (zob. zasada 
przewodnia nr 12) na trudności związane z terminowością, które oznaczają, że oceny 
ex post przeprowadzane po zakończeniu okresu programowania nie mogą być 
dostępne jako wkład we wnioski ustawodawcze dotyczące kolejnego okresu 
programowania. Jak podkreśliła Komisja, ocena okresu 2007–2013 została ukończona 
w 2016 r., podczas gdy prawodawstwo na okres 2014–2020 opracowywano od 2011 r. 
Ocena ta nie mogła zatem zostać wykorzystana w programowaniu ram na lata 2014–
2020155. 
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110 W ramach legislacyjnych na okres 2014–2020 wprowadzono obowiązkową 
ocenę programów (obejmującą skuteczność) przez państwa członkowskie w trakcie 
okresu programowania. Zdaniem Trybunału takie oceny mogłyby przynajmniej 
częściowo rozwiązać wspomniany wyżej nieusuwalny problem z terminowością i 
stanowić wkład we wnioski ustawodawcze na okres 2021–2027. Do końca 2017 r. nie 
ukończono jednak żadnych takich ocen. W odniesieniu do okresu 2021–2027 
proponuje się, by do Komisji należało również przeprowadzenie oceny śródokresowej 
funduszy, która mogłaby zapewnić użyteczne informacje w tym kontekście. 

111 Trzeci rodzaj problemu dotyczy tego, że wyniki oceny nie zawsze są 
wykorzystywane. W latach 2007–2013 i 2014–2020 przeprowadzanie ocen ex post 
programów przez państwa członkowskie było dobrowolne. Służba Audytu 
Wewnętrznego odnotowała uchybienia dotyczące podejmowania przez państwa 
członkowskie działań następczych względem ocen (tj. wykorzystywania tych ocen). Na 
przykład większość państw członkowskich uwzględnionych w próbie Służby Audytu 
Wewnętrznego nie przygotowała kompleksowego planu działania, aby uwzględnić 
zalecenia ujęte w ocenach. Zgodnie z wnioskiem Komisji ten typ oceny będzie 
obowiązkowy w okresie 2021–2027. 

2. Oceny powinny opierać się na użytecznych i wiarygodnych dowodach 

112 Trybunał zwrócił już uwagę na szereg problemów związanych z dostępnością i 
wiarygodnością danych (zob. zasady przewodnie nr 5, 8 i 10). Problemy te odnoszą się 
także do ocen. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie przeglądu ex post ustawodawstwa 
UE 

Trybunał stwierdził, że choć oceny przeprowadzano zgodnie z wymogami prawnymi i 
dobrymi praktykami zdefiniowanymi w wytycznych w sprawie lepszego stanowienia 
prawa, lecz brak dostępności danych stanowił jeden z najważniejszych problemów 
utrudniających przeprowadzanie odpowiednich przeglądów opartych na 
dowodach156. 

113 W sprawozdaniu z oceny ex post za okres 2007–2013 na temat „systemu 
realizacji” Komisja stwierdziła, że jednym z najważniejszych powodów 
niedostatecznego wykorzystania ocen państw członkowskich do udoskonalania polityki 
była ograniczona dostępność dobrej jakości danych z monitorowania oraz danych 
dotyczących grup kontrolnych do celów oceny ex post157. We wnioskach Komisji na 
okres 2021–2027 zawarto wymóg, by państwa członkowskie zapewniały niezbędne 
procedury generowania i gromadzenia danych koniecznych do dokonania oceny158. 
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6 – Zasada przekrojowa 

14 W celu zapewnienia długoterminowej 
skuteczności interwencji publicznych w 
ramach cyklu uwzględnia się kwestię 
trwałości 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

114 Trwałość stanowi klucz do zapewnienia długoterminowej skuteczności 
interwencji publicznych159. Główną przesłanką wskazującą na to, że projekt osiągnął 
trwałe produkty i rezultaty, jest ciągły przepływ powiązanych korzyści netto po 
ukończeniu projektu160. 

115 Nie wszystkie projekty finansowane ze środków UE wykazują trwałość (lub 
trwałości nie można udowodnić). Zapewnianie trwałości i osiąganie długotrwałych 
rezultatów należy brać pod uwagę w całym cyklu wdrażania programu161. 

Etap programowania 

116 Zapewnianie trwałości wymaga analizy i strategii na etapie formułowania 
programu, tak aby można było utrzymać dane inwestycje w perspektywie 
długoterminowej162. W ramach niedawno przeprowadzonej kontroli Trybunał 
stwierdził, że osiąganie długotrwałych rezultatów inwestycji produkcyjnych nie było 
skutecznie promowane w odnośnych programach lub innych istotnych regionalnych 
dokumentach strategicznych. Osiąganie takich długotrwałych rezultatów nie stanowiło 
też priorytetu163. 

117 Jednym ze szczególnym problemów związanych z trwałością finansowania są 
opłaty pobierane za korzystanie z infrastruktury współfinansowanej przez UE. Jeśli 
chodzi o okres 2007–2013, Trybunał stwierdził, że opłaty te nie zawsze wspierały 
trwałość dokonywanej inwestycji. Na przykład taryfy za odprowadzanie ścieków 
pobierane od gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych w wielu przypadkach 
były zbyt niskie, by umożliwić renowację infrastruktury na koniec spodziewanego 
okresu użytkowania164. Aby przynajmniej częściowo rozwiązać ten problem, w 
przepisach dotyczących okresu 2014–2020 nałożono na państwa członkowskie wymóg 
wdrożenia w określonych obszarach (takich jak sektor gospodarki wodnej) strategii, 
które przewidują trwałe źródło finansowania w celu utrzymania infrastruktury 
zbudowanej w ramach współfinansowanych projektów (warunek wstępny nr 6.1). 

118 Komisja uznała, że należy zwiększyć wkład warunków wstępnych w trwałość 
rezultatów165. W konsekwencji w przepisach zaproponowanych na okres 2021–2027 
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nałożono wymóg spełniania warunków podstawowych w całym okresie, zamiast 
przeprowadzania jednorazowej oceny. 

Wybór projektów 

119 Przepisy prawa obowiązujące we wszystkich okresach nakładały na państwa 
członkowskie wymóg, by beneficjenci wybranych projektów (właściciele projektów) 
posiadali zdolności administracyjne i finansowe do utrzymania projektu po jego 
ukończeniu. W ramach kontroli dotyczącej unijnego wsparcia dla inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach Trybunał stwierdził jednak, że w kryteriach 
stosowanych przy wyborze projektów nie odzwierciedlono odpowiednio potrzeby 
osiągnięcia długotrwałych rezultatów w ramach projektów finansowanych z EFRR166. 
Zaproponowane przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na okres 
2021–2027 są bardziej szczegółowe. Zawarto w nich wymóg, by państwa członkowskie 
sprawdzały, czy beneficjenci posiadają niezbędne środki finansowe, aby pokryć koszty 
funkcjonowania i koszty utrzymania167. 

120 W przypadku dużych projektów inwestycyjnych (o wartości ponad 50 mln euro) 
w okresach 2007–2013 i 2014–2020 jednym z celów obowiązkowej oceny kosztów i 
korzyści było zapewnienie rentowności współfinansowanych inwestycji. Duże projekty, 
w przypadku których nie przeprowadzono rzetelnej oceny kosztów i korzyści, często 
okazywały się projektami nierentownymi lub nie w pełni wykorzystywanymi168. 
Propozycja, by w latach 2021–2027 zrezygnować z koncepcji dużych projektów, a tym 
samym z obowiązkowej oceny kosztów i korzyści, zwiększa ryzyko dla trwałości. 

Etap wdrażania 

121 We wszystkich trzech okresach programowania przepisy prawa nakładają na 
beneficjentów obowiązek utrzymywania projektów przez okres co najmniej pięciu lat 
od daty ukończenia, w przeciwnym razie bowiem należy zwrócić finansowanie169. W 
ramach kontroli unijnego wsparcia dla inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
Trybunał stwierdził, że wymogi dotyczące okresu trwałości przewidziane w przepisach 
zostały spełnione w przypadku wszystkich projektów poddanych kontroli170. 

122 Przepisy te nie zawsze odzwierciedlają faktyczny cykl życia aktywów, który 
może być o wiele dłuższy niż pięć lat. Stwarza to ryzyko, że beneficjenci pozbędą się 
aktywu po upływie stosownego okresu. 
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Sprawozdanie specjalne w sprawie wsparcia inkubatorów 
przedsiębiorczości ze środków EFRR 

Trybunał stwierdził, że istniejące systemy umożliwiają przekazanie po zakończeniu 
okresu kontynuacji działalności znacznej części środków publicznych właścicielom 
inkubatorów171. 

Etap monitorowania / sprawozdawczości / oceny 

123 Zagwarantowanie trwałości wymaga odpowiedniego monitorowania przez cały 
cykl życia projektu i po jego zakończeniu172. Trybunał stwierdził, że dane na temat 
trwałości były czasami niekompletne. 

Sprawozdanie specjalne w sprawie unijnego wsparcia dla inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 

Trybunał stwierdził, że w momencie upłynięcia pięcioletniego okresu trwałości w 
przypadku prawie połowy wszystkich projektów dokonanie oceny trwałości nie było 
możliwe w związku z ograniczeniami w informacjach z monitorowania. Wynikało to z 
faktu, że instytucje zarządzające nie zgromadziły koniecznych danych z 
monitorowania lub istotne dokumenty nie były już dostępne ze względu na upływ 
okresu archiwizowania. Ogólnie rzecz ujmując, monitorowanie przewidzianych w 
przepisach wymogów dotyczących trwałości po zakończeniu projektów miało 
ograniczony zakres i przebiegało różnie w poszczególnych programach. W 
szczególności instytucje zarządzające zaprzestawały monitorowania rozwoju 
projektów natychmiast po upływie wyznaczonego w przepisach okresu trwałości, 
ponieważ nie było wymogu prawnego nakładającego na nie obowiązek kontynuacji 
takich działań173. 

124 Temu problemowi nie poświęca się należytej uwagi, na co wskazał przykładowo 
Parlament Europejski, odnotowując, że sektor publiczny wyraża jedynie ograniczone 
zainteresowanie tą kwestią, w związku z czym dostępne są jedynie niekompletne dane 
na temat trwałości rezultatów projektów współfinansowanych ze środków EFRR174. 
Ponadto Trybunał nie odnotował żadnych ocen programów inwestycji produkcyjnych, 
które obejmowałyby szczegółową ocenę trwałości rezultatów175.  
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Uwagi końcowe 
125 Interwencje w ramach polityki spójności mogą nie tylko korzystnie wpływać na 
wyniki w państwach członkowskich i regionach, w których są wdrażane, ale także mogą 
generować efekty zewnętrzne w innych częściach UE. Aby wzmocnić pozytywne skutki 
polityki, UE starała się zwiększyć ukierunkowanie wydatków w obszarze polityki 
spójności na wyniki. Liczne strony zaangażowane w ten proces mają niekiedy rozbieżne 
lub nawet sprzeczne opinie na temat sposobu osiągnięcia tego celu. 

126 Ogólne ramy legislacyjne UE i szczegółowe przepisy dotyczące polityki spójności 
stopniowo się zmieniały. Obejmują one obecnie szereg kluczowych elementów 
niezbędnych do zapewnienia skutecznego systemu zarządzania wynikami, choć w 
przepisach zaproponowanych w odniesieniu do okresu 2021–2027 ograniczono w 
pewnej mierze ukierunkowanie na wyniki. Niemniej tej ogólnej poprawie koncepcji 
przepisów nie zawsze towarzyszył odpowiedni sposób wdrażania polityki. 

127 Zasady przewodnie, które wskazał Trybunał, obejmują cały cykl zarządzania 
polityką, począwszy od planowania strategicznego, przez wdrażanie, po etapy 
sprawozdawczości i oceny. Zasadom przewodnim przyświeca nadrzędna koncepcja 
wartości dodanej UE – „wartości wynikającej z interwencji Unii, która jest dodatkowa 
w stosunku do wartości, jaka powstałaby w wyniku działania samego państwa 
członkowskiego”. Trybunał stwierdził w przeszłości, że programy wydatkowania, które 
nie wnoszą wartości dodanej UE, z natury rzeczy prawdopodobnie nie będą prowadziły 
do skutecznego i wydajnego wykorzystania pieniędzy podatników UE. Ustalił także, że 
w wielu przypadkach trudno jest wskazać autentyczną wartość dodaną UE, w 
szczególności w sytuacji stosowania zarządzania dzielonego, jak ma to miejsce w 
obszarze polityki spójności. 

128 Aby zwrócić uwagę na obszary wymagające szczególnej uwagi, w przeszłości 
Trybunał sformułował w swoich sprawozdaniach odnośne zalecenia. Obejmowały one 
następujące kwestie: 

o konieczność wprowadzenia jasnych priorytetów UE wraz z powiązanymi 
wartościami docelowymi, do realizacji których powinny przyczyniać się wydatki w 
obszarze polityki spójności, w celu ujednolicenia i uproszczenia ram 
strategicznych, tak aby uzyskać spójny zestaw celów ogólnych, które przekładają 
się na cele operacyjne (zasada przewodnia nr 1); 

o w przeglądach programów należy uwzględniać czynniki związane z wynikiem, w 
tym lepsze rezultaty (zasada przewodnia nr 9). 
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129 Trybunał zwrócił także uwagę, że ramy legislacyjne powinny być gotowe przed 
rozpoczęciem okresu programowania, gdyż opóźnienia we wdrażaniu wpływają na 
kolejne etapy cyklu. Kumulujące się opóźnienia we wdrażaniu w połączeniu z 
nakładaniem się okresów kwalifikowalności sprawiają, że mniejszą uwagę poświęca się 
kwestiom związanym z wynikami, a większą – wydawaniu środków (zob. zasada 
przewodnia nr 7), i utrudniają wykorzystanie danych dotyczących wyników do celów 
oceny lub planowania strategicznego (zob. zasady przewodnie nr 12 i 13). 
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Załącznik 

Załącznik I — Zmiany koncepcji ukierunkowania na wyniki w przepisach dotyczących polityki spójności 
W poniższej tabeli wskazano w odniesieniu do poszczególnych zasad przewodnich, czy kryteria stanowiące podstawę oceny Trybunału 
obowiązywały w odnośnych przepisach w obszarze polityki spójności. Trybunał rozbił większość kryteriów na kryteria cząstkowe, tak aby 
zawrzeć w tabeli bardziej szczegółowe informacje niż te zawarte w analizie poszczególnych zasad przewodnich w tekście głównym. Aby 
zapewnić pełny obraz sytuacji, Trybunał przeanalizował wszystkie okresy programowania od czasu ustanowienia polityki spójności. 

 
1989–
1993 

1994–
1999 

2000–
2006 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

Zasady dotyczące planowania strategicznego       

1. UE wyraziła jasną i spójną wizję tego, co pragnie osiągnąć za pomocą środków w ramach polityki spójności, przy czym zakłada ona wzięcie odpowiedzialności i 
określenie celów operacyjnych 
Wprowadzono nadrzędną ogólnounijną strategię       

Cele strategiczne UE przełożono na cele polityki spójności       

2. Przydzielając środki państwom członkowskim, uwzględniono rozpoznane potrzeby i wykorzystano informacje na temat wyników 
Metody przydziału ustanowiono w przepisach       
Przydział na podstawie PKB       
Przydział na podstawie potrzeb w konkretnych obszarach       
Przydział oparty na informacjach na temat wyników uzyskanych w przeszłości       

Zasady dotyczące programowania       

3. Istnieje jasna logika interwencji 
Istnienie obowiązkowej strategii krajowej (np. narodowe strategiczne ramy odniesienia, umowa partnerstwa)       
Określono cele / priorytety na szczeblu krajowym       
Wspólną ogólnounijną strategię przełożono na cele na szczeblu krajowym wraz z wartościami docelowymi 
(głównymi oczekiwanymi rezultatami) 

      

Określono i wyrażono potrzeby na szczeblu krajowym       
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1989–
1993 

1994–
1999 

2000–
2006 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

Wprowadzono obowiązkowe programy       
Określono i wyrażono potrzeby na poziomie programu       
Określono cele na poziomie programu       
Określono działania realizujące cele na poziomie programu       
Ujednolicony wzór programu opisujący logikę interwencji w zharmonizowany sposób       
Dane finansowe przedstawia się w podziale według kodów interwencji na poziomie programu       
4. Finansowanie jest dobrze ukierunkowane 
Wprowadzono wymogi w zakresie koncentracji tematycznej zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie 
do przydziału określonej kwoty na obszary priorytetowe UE 

      

Wprowadzono warunki wstępne / warunki podstawowe ułatwiające koncentrację środków finansowych na 
obszarach docelowych / określonej kategorii beneficjentów 

      

5. Wdrożono proste i spójne ramy pomiaru wyników 
Wskaźniki produktu (właściwe dla danego programu)       
Wskaźniki produktu (wspólne dla EFRR / Funduszu Spójności / EFS)       
Wskaźniki rezultatu (właściwe dla danego programu)       
Wskaźniki rezultatu (wspólne dla EFRR / Funduszu Spójności / EFS)       
Obowiązkowe uwzględnienie z wyprzedzeniem (podczas przyjmowania programów) wskaźników produktu i 
rezultatu do programów       

W szablonie programów zawarto jasny wymóg określenia wartości wyjściowych i docelowych dla produktów i 
rezultatów 

      

Cele pośrednie wymagane dla produktów (*w latach 2014–2020 ograniczone jedynie do ram wyników)       
Cele pośrednie wymagane dla rezultatów (*w latach 2014–2020 ograniczone jedynie do ram wyników)       
Zharmonizowana definicja wskaźników produktu i rezultatu w obszarze spójności       
6. Wdrożono mechanizmy zapewniające zachęty do osiągania wyników 
Przewidziano konieczność spełnienia określonych warunków strategicznych / regulacyjnych w celu 
skutecznego wykorzystania środków finansowych (warunki wstępne / warunki podstawowe) 

      

W obowiązkowej rezerwie wyników / przeglądzie śródokresowym uwzględnia się wyniki na poziomie 
programu 

      

Płatność salda końcowego w ramach programu powiązana z osiągnięciem wartości docelowych (zamknięcie)       

Korekty finansowe względem projektów, jeśli uzgodnione rezultaty nie są osiągane (* ograniczone jedynie do 
ram wyników) 
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1989–
1993 

1994–
1999 

2000–
2006 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

Bezpośrednie budżetowanie wynikowe – płatności po spełnieniu warunków i osiągnięciu rezultatów 
(opcjonalne) 

      

Powiązanie wypłaty środków finansowych UE ze spełnieniem wymogów dotyczących zarządzania 
gospodarczego (europejski semestr) 

      

Zasady dotyczące wdrożenia       

7. Państwa członkowskie wydają środki w ramach polityki spójności w terminowy sposób 
Przewidziano terminy przedłożenia strategii i programów krajowych       

Jasny harmonogram wyznaczania (jeśli jest wymagany)       

Prostszy proces wyznaczania (utrzymanie wcześniejszych systemów)       
Wprowadzono zasady finansowe dotyczące terminowych wydatków, tylko zasada (n+2) lub (n+3)       
Terminy dla przedłożenia dokumentów zamknięcia (14 lub 15 miesięcy po zakończeniu okresu 
kwalifikowalności) 

      

Termin na ukończenie przez Komisję oceny zamknięcia i wypłaty salda końcowego       

Włączenie zawczasu wzorów dokumentów programowych do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów       
Wymogi dotyczące zapewniania terminowej realizacji projektów       

8. Podczas wyboru i wdrażania projektów stosuje się podejście ukierunkowane na wyniki 
Na państwa członkowskie nałożono wymóg ustanowienia i stosowania kryteriów wyboru projektów       
Na państwa członkowskie nałożono wymóg przekazywania potencjalnym beneficjentom informacji na temat 
możliwości finansowania i procedur wyboru 

      

Na państwa członkowskie nałożono wymóg stosowania kryteriów wyboru w celu zapewnienia wkładu 
wybranych projektów w osiąganie celów i rezultatów 

      

Wprowadzono dodatkowe wymogi jakościowe dotyczące kryteriów wyboru (opłacalność, zgodność z 
warunkami podstawowymi) 

      

W kryteriach wyboru nałożono wymóg określenia co najmniej jednego wskaźnika rezultatu odpowiadającego 
celom programu 

      

Na państwa członkowskie nałożono wymóg nadawania priorytetu projektom, które mają być wybrane       
Komisja może wyrażać uwagi dotyczące kryteriów wyboru; państwa członkowskie muszą stosować się do tych 
uwag 

      

Obowiązkowe włączanie wskaźników wyników do umów o dofinansowanie       
Obowiązek wdrażania finansowanych projektów w sposób jak najbardziej efektywny kosztowo (stosowanie 
prawa zamówień publicznych)       
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1994–
1999 

2000–
2006 

2007–
2013 

2014–
2020 

2021–
2027 

Obowiązek wdrażania finansowanych projektów w sposób jak najbardziej efektywny kosztowo (ocena kosztów 
i korzyści, niedopasowanie poziomu płynności) 

      

9. Przeglądy programów przeprowadza się w oparciu o czynniki związane z wynikami, w tym osiągnięte rezultaty 
Zmiany programów są możliwe tylko w określonych warunkach (np. sytuacja ekonomiczno-społeczna, 
trudności we wdrażaniu) 

      

Przewidziano obowiązkową ocenę wpływu zmian na cele (dla państw członkowskich i Komisji) oraz 
konieczność uzasadnienia zaproponowanych zmian programów 

      

Przewidziano obowiązkową ocenę wpływu zmian na wskaźniki w ramach wyników       

Wszystkie zmieniane programy wymagają zatwierdzenia przez Komisję       

Zasady dotyczące monitorowania i sprawozdawczości       

10. Systemy monitorowania zapewniają aktualne dobrej jakości dane dotyczące wyników 
Na państwa członkowskie nałożono wymóg wdrożenia systemu rejestrowania i przechowywania danych z 
monitorowania w formie elektronicznej 

      

Na państwa członkowskie nałożono wymóg opisania mechanizmów gromadzenia i przetwarzania danych w 
dokumentach programowych (warunek wstępny 7) 

      

Funkcjonowanie systemu jest kontrolowane przez niezależną instytucję audytową na wczesnym etapie 
wdrażania 

      

Przewidziano obowiązkową wymianę informacji między beneficjentami a organami drogą elektroniczną (e-
spójność) 

      

Na państwa członkowskie nałożono wymóg przekazywania danych drogą elektroniczną za pomocą systemu 
informatycznego Komisji w usystematyzowanej formie 

      

Instytucje zarządzające potwierdzają przed Komisją wiarygodność danych dotyczących wyników w swoich 
deklaracjach zarządczych 

      

Instytucje audytowe potwierdzają ocenę wiarygodności danych dotyczących wyników przeprowadzoną przez 
instytucje zarządzające w opiniach audytowych 

      

Komitet monitorujący analizuje i potwierdza jakość danych przekazywanych Komisji przez instytucje 
zarządzające 

      

W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów zdefiniowano rolę Komisji w analizowaniu danych       

Komisja może zawiesić płatności, w przypadku gdy wystąpią poważne niedostatki w jakości i wiarygodności 
systemu monitorowania lub danych dotyczących wspólnych wskaźników i wskaźników właściwych dla danego 
programu 
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2014–
2020 

2021–
2027 

11. Zapewniono jasną rozliczalność w zakresie wyników 
Na państwa członkowskie nałożono wymóg przekazywania Komisji danych dotyczących wyników programów 
względem wszystkich funduszy       

Obowiązkowe roczne sprawozdania z wdrażania składane przez państwa członkowskie       

Na Komisji spoczywa wymóg sporządzania sprawozdań strategicznych       

Dane dotyczące wyników są łatwo i publicznie dostępne w internecie       
Na Komisję nałożono wymóg wyraźnego zatwierdzenia uzyskanych produktów i rezultatów w momencie 
zamknięcia programu 

      

12. Informacje na temat wyników wykorzystuje się do podejmowania działań zaradczych i wsparcia procesu planowania strategicznego 
Przewidziano wykorzystanie informacji na temat wyników przy podejmowaniu decyzji na poziomie 
strategicznym (przegląd śródokresowy) 

      

Przewidziano wykorzystanie informacji na temat wyników przy podejmowaniu decyzji na poziomie programu 
(rezerwa wykonania, przegląd śródokresowy i korekty w przypadku osiągnięcia gorszych wyników) 

      

Formalne zatwierdzenie wykonania programów przez Komisję       
Formalne zatwierdzenie wykonania programów przez komitet monitorujący        
Roczne spotkanie w sprawie przeglądu między Komisją a państwami członkowskimi w celu analizy wyników 
poszczególnych programów       

Zasada dotycząca oceny       

13. Oceny na poziomie programu i polityki wykorzystuje się na potrzeby podejmowania decyzji 
Ocena skutków ex post przepisów w obszarze polityki spójności przeprowadzana przez Komisję       

Obowiązkowa ocena ex ante programów przeprowadzana przez państwa członkowskie       
Obowiązkowa ocena śródokresowa programów przeprowadzana przez państwa członkowskie obejmująca 
skuteczność 

      

Obowiązkowa ocena ex post programów przeprowadzana przez państwa członkowskie       
Obowiązkowa ocena śródokresowa polityki / funduszy przeprowadzana przez Komisję       
Obowiązkowa ocena ex post polityki / funduszy przez Komisję       

Zasada przekrojowa       

14. W celu zapewnienia długoterminowej skuteczności interwencji publicznych w ramach cyklu uwzględnia się kwestię trwałości 
Na instytucje zamawiające nałożono wymóg, by przy wyborze projektów zbadały zdolność (finansową i 
administracyjną) beneficjentów do zapewnienia trwałości projektów       
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Na państwa członkowskie nałożono wymóg zbadania, czy beneficjenci posiadają wystarczające zasoby, aby 
pokryć koszty operacyjne i koszty utrzymania       

Dużym projektom (> 50 mln euro) ma towarzyszyć ocena kosztów i korzyści obejmująca wykonalność 
finansową projektów        

Beneficjenci mają obowiązek utrzymywania projektów (projektów / inwestycji produkcyjnych i infrastruktury) 
przez co najmniej pięć lat       

W warunkach wstępnych lub podstawowych przewidziano wymóg ustanowienia ram strategicznych 
zapewniających trwałość inwestycji       
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Przypisy końcowe 
1 Art. 33 rozporządzenia finansowego. 

2 Art. 174–178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

3 Strategia lizbońska weszła w życie mniej więcej w momencie rozpoczęcia realizacji okresu 
programowania 2000–2006, nie znalazła jednak odzwierciedlenia w legislacyjnych ramach 
spójności dla tego okresu. 

4 COM(2018) 375 z 29.5.2018. 

5 Komunikat pt. „Przegląd budżetu UE” (COM(2010) 700 final z 19.10.2010). 

6 Umocowania i motywy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w sprawie wspólnych przepisów i 
komunikat Komisji. 

7 Sekcja 5 uzasadnienia komunikatu COM(2018) 375 final. 

8 W odniesieniu do okresu 2021–2027 Komisja utrzymuje, że przedstawione przez nią wnioski 
dotyczące przyszłej polityki spójności mają wspierać realizację priorytetów politycznych 
uzgodnionych w Bratysławie i Rzymie. 

9 Pkt 8.33 sprawozdania rocznego za 2010 r. 

10 Pkt 13 opinii nr 6/2018. 

11 Pkt 17 opinii nr 6/2018. 

12 Pkt 16 dokumentu analitycznego Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the 2021-
2027 Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021-2027]. 

13 Pkt 3.9 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

14 Pkt 3.85 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

15  Pkt 3.9, 3.87 i 3.97 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

16  Badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Building Blocks for a Future Cohesion Policy 
– First Reflections” [Elementy składowe przyszłej polityki spójności – pierwsze uwagi], 2017, 
Parlament Europejski, s. 25, dokument pt. „Comparative study on the visions and options 
for Cohesion Policy after 2013” [Ekspertyza porównawcza wizji i możliwości w zakresie 
polityki spójności po 2013 r.], 2011, Parlament Europejski, s. 53 i 56, dokument pt. 
„Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results” [Budżetowanie i wykonanie budżetu w Unii Europejskiej – 
przegląd OECD w kontekście unijnego budżetu zorientowanego na rezultaty], OECD, 2017, s 
2. 

17  Pkt 3.17 sprawozdania rocznego za 2014 r. Inne przykłady wskazano w: pkt 120 
sprawozdania specjalnego nr 16/2015, pkt 78 sprawozdania specjalnego nr 18/2017, pkt 97 
sprawozdania specjalnego nr 19/2018, pkt 85 sprawozdania specjalnego nr 23/2018. 
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18 Pkt 88 sprawozdania specjalnego nr 13/2017. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 

w: pkt 110 sprawozdania specjalnego nr 2/2015, pkt 89 sprawozdania specjalnego nr 
3/2015, pkt 99 sprawozdania specjalnego nr 8/2016. 

19 Pkt 26-36 w sprawozdaniu specjalnym nr 19/2018 i pkt 68 przeglądu horyzontalnego pt. 
„Udoskonalanie sektora transportu w UE – aktualne wyzwania”. Inne przykłady ilustrujące 
tę kwestię zawarto w: pkt 160 sprawozdania specjalnego nr 5/2017, pkt 53 sprawozdania 
specjalnego nr 1/2015, pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 18/2017, pkt VII dokumentu 
analitycznego na temat integracji migrantów, pkt 88 sprawozdania specjalnego nr 23/2018, 
pkt 182 sprawozdania specjalnego nr 23/2015. 

20 Pkt II, VII, VIII sprawozdania specjalnego nr 16/2016. 

21 Pkt 8.33 sprawozdania rocznego za 2010 r. oraz pkt 3.97 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

22 Badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Implementation of Cohesion Policy in the 
2014-2020 Programming Period” [Wdrażanie polityki spójności w okresie programowania 
2014–2020], 2016, Parlament Europejski, s. 62 oraz dokument pt. „Comparative study on 
the visions and options for Cohesion Policy after 2013”, Parlament Europejski, 2011, s. 62. 

23 Pkt 80 sprawozdania specjalnego nr 12/2018. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 53 sprawozdania specjalnego nr 1/2015, pkt 30 i 131 sprawozdania specjalnego nr 
14/2016, pkt 78 sprawozdania specjalnego nr 18/2017 i pkt 63 sprawozdania specjalnego nr 
25/2012. 

24 Dokument pt. „Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results”, OECD, 2017, s. 2. 

25 Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja, 2010, s. 
XXIV. 

26 Dokument pt. „The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 
strategy” [Wymiar polityki spójności we wdrażaniu strategii „Europa 2020”], Parlament 
Europejski, 2015, s. 13. 

27 Pkt 3.88 i 3.97 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

28 Pkt 3.47, 3.48 i 3.91 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

29 Odpowiedź Komisji na pkt 3.13 w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. 

30 Pkt 10.4 sprawozdania rocznego za 2012 r. 

31 Przegląd punktowy w trybie pilnym pt. „Alokacja środków finansowych w ramach polityki 
spójności dla państw członkowskich na lata 2021–2027”, 2019. 

32 Metoda berlińska zakłada różne metody obliczeniowe dla trzech różnych kategorii regionów 
(regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym i lepiej rozwinięte) 

33 Pkt 3.6 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

34 OECD, „Budgeting and performance in the European Union – A review in the context of EU 
budget focused on results”, 2017, s. 32. 

35 Pkt 4 opinii nr 7/2011, pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 
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36 OECD, „Budgeting and performance in the European Union – A review in the context of EU 

budget focused on results”, 2017, sekcje 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3. 

37 Zwanej wspólnotowymi ramami wsparcia w okresie 2000–2006, narodowymi 
strategicznymi ramami odniesienia w okresie 2007–2013 oraz umowami partnerstwa w 
okresach programowania 2014–2020 i 2021–2027. 

38 Motyw 88 i art. 55 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

39 Pkt 3.58 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

40 Parlament Europejski, „Effectiveness and Added Value of Cohesion. Non-paper assessing 
the implementation of the reform in the programming for Cohesion policy 2014–2020” 
[Skuteczność i wartość dodana spójności. Dokument roboczy oceniający wdrażanie reformy 
w programowaniu polityki spójności 2014–2020], 2015, s. 15. 

41 Pkt 54 i 55 opinii nr 6/2018. 

42 Pkt 99 sprawozdania specjalnego nr 19/2018. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 28 sprawozdania specjalnego nr 06/2014, pkt 65–66 sprawozdania specjalnego nr 
08/2015, pkt 99 sprawozdania specjalnego nr 8/2016, pkt 170 sprawozdania specjalnego nr 
5/2017, pkt 51 sprawozdania specjalnego nr 21/2012, pkt 67 sprawozdania specjalnego nr 
23/2012, pkt 175 sprawozdania specjalnego nr 23/2015, pkt 27 sprawozdania specjalnego 
nr 16/2016. 

43 Pkt 143 i 165 sprawozdania specjalnego nr 5/2017. 

44 Pkt 116 i 117 sprawozdania specjalnego nr 2/2012 oraz pkt 150 sprawozdania specjalnego 
nr 19/2016. 

45 Pkt 150 sprawozdanie specjalne nr 19/2016. Inny przykład ilustrujący tę kwestię 
przedstawiono w pkt 47 sprawozdania specjalnego nr 14/2016. 

46 Pkt 18 sprawozdania specjalnego nr 25/2012, pkt 170–171 sprawozdania specjalnego nr 
23/2015. 

47 Pkt 11 opinii nr 7/2011. 

48 Art. 4 projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2018) 375), art. 3 
projektu rozporządzenia w sprawie EFRR / Funduszu Spójności (COM(2018) 372), art. 7 
projektu rozporządzenia w sprawie EFS+ (COM(2018) 382). 

49 Pkt 68, 70 oraz tabele 2 i 3 w sprawozdaniu specjalnym nr 2/2017. 

50 Pkt 18 opinii nr 6/2018 oraz pkt 67–80 sprawozdania specjalnego nr 2/2017. 

51 Dokument Parlamentu Europejskiego pt. „Strategic coherence of Cohesion policy: 
comparison of the 2007-2013 and 2014-2020 programming periods” [Strategiczna spójność 
polityki spójności – porównanie okresów programowania 2007–2013 i 2014–2020], s. 51; 
badanie Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Building Blocks for a Future Cohesion Policy – 
First Reflections, 2017, Parlament Europejski, s. 19. 

52 Warunki wstępne obejmują warunki regulacyjne, strategiczne i instytucjonalne, które 
należy spełnić przed rozpoczęciem wdrożenia programów (okres 2014–2020). 
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53 Zob. zasada przewodnia nr 3 – 1. wszystkie przykłady oprócz niedawnego sprawozdania nr 

19/2018. 

54 Pkt 1 załącznika II do sprawozdania specjalnego nr 15/2017. 

55 Art. 11 projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2018) 375). 

56 Pkt 3.54 i 3.92 sprawozdania rocznego za 2015 r. 

57 Pkt 81 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. Inny przykład ilustrujący tę kwestię zawarto w 
pkt 137 sprawozdania specjalnego nr 2/2017. 

58 Pkt 58 opinii nr 6/2018. 

59 Pkt VIII dokumentu analitycznego nr 2/2018 pt. „Integracja migrantów spoza UE”. Inne 
przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto pkt 48 w sprawozdania specjalnego nr 16/2016, 
pkt 67 sprawozdania specjalnego nr 21/2018, pkt 84 sprawozdania specjalnego nr 1/2017, 
pkt 33 sprawozdania specjalnego nr 12/2014, pkt 169 sprawozdania specjalnego nr 
23/2015, pkt 121 sprawozdania specjalnego nr 2/2012, pkt 61 sprawozdania specjalnego nr 
25/2012. 

60 Pkt 3.55 i 3.92 sprawozdania rocznego za 2014 r., pkt 75, tabela 5 i pkt 124–126 w 
sprawozdaniu specjalnym nr 2/2017. 

61 Pkt 3.49 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

62 Na przykład pkt 51 sprawozdania specjalnego nr 21/2012. 

63 Pkt 3.50 i 3.92 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

64 Pkt 3.51 sprawozdania rocznego za 2014 r. oraz załącznik I do sprawozdania specjalnego nr 
2/2017. 

65 Pkt 3.52 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

66 Pkt 59 opinii nr 6/2018. 

67 Pkt 38 dokumentu analitycznego na temat przyszłości finansów UE oraz pkt 66 i 67 opinii nr 
6/2018. 

68 Pkt 59 dokumentu analitycznego pt. „Uproszczenie w realizacji polityki spójności po 
2020 r.” i pkt 147 sprawozdania specjalnego nr 2/2017. 

69 Pkt 66 opinii nr 6/2018. 

70 Komisja ma możliwość zawieszenia płatności w przypadku poważnego niepowodzenia w 
osiąganiu celów pośrednich priorytetu (art. 142 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) oraz zastosowania korekt finansowych w przypadku braku osiągnięcia w 
znacznym stopniu celów końcowych (art. 144 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

71 Pkt 18 opinii nr 7/2011 i pkt 3.64 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

72 Pkt 83 sprawozdania specjalnego nr 21/2018 i pkt 106 sprawozdania specjalnego nr 
15/2017. 

73 Pkt 77 opinii nr 6/2018. 
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74 Pkt 45 i 46 opinii nr 6/2018. 

75 Pkt 60 i 61 sprawozdania specjalnego nr 15/2017. 

76 Sprawozdanie Banku Światowego w sprawie spójności w UE, 2018 r., s. 131. 

77 Pkt 3.63 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

78 Pkt 126 sprawozdania specjalnego nr 36/2016. 

79 Pkt 76 opinii nr 6/2018. 

80 Pkt 6.85 i ramka 6.9 w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. 

81 Pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

82 Pkt 26 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

83 Pkt 14 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

84 Pkt 83 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

85 Pkt IV sprawozdania specjalnego nr 2/2017. 

86 Pkt 16 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

87 Pkt 83 i rys. 4 w sprawozdaniu specjalnym nr 17/2018 oraz pkt 49 sprawozdania 
specjalnego nr 2/2018. 

88 Pkt 14 i 18 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

89 Pkt 52 opinii nr 6/2018. 

90 Pkt 47 i 100 opinii nr 6/2018. 

91 Pkt 40 sprawozdania specjalnego nr 2/2015, pkt 51 sprawozdania specjalnego nr 1/2014, 
pkt 122 sprawozdania specjalnego nr 2/2012, pkt 109 sprawozdania specjalnego nr 2/2015. 

92 Pkt 40 sprawozdania specjalnego nr 2/2015. 

93 Pkt 84 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

94 Pkt 9 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

95 Pkt 26 opinii nr 6/2018. 

96 Pkt 2.19 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

97 Pkt 129 sprawozdania specjalnego nr 36/2016. 

98 Pkt 6 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

99 Dokument pt. „Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper assessing the 
implementation of the reform in the programming for Cohesion policy 2014-2020” 
[Skuteczność i wartość dodana spójności. Dokument roboczy oceniający wdrażanie reformy 
w programowaniu polityki spójności 2014–2020], Parlament Europejski, 2015, s. 18. 

100 Pkt 75 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

101 Pkt 75 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 
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102 Pkt 77 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

103 Na przykład pkt 64 sprawozdania specjalnego nr 20/2014. 

104 Pkt 85 i 86 opinii nr 6/2018. W projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na 
lata 2021–2027 zaproponowano, by przyznać Komisji dodatkowe uprawnienia do 
zatwierdzania kryteriów wyboru (art. 67 ust. 2), i przewidziano wymóg nadawania 
określonym projektom priorytetu (art. 67 ust. 1) i wybierania projektów z myślą o tym, by 
operacje były spójne z odpowiednimi strategiami ustanowionymi w celu spełnienia 
warunków podstawowych [art. 67 ust. 3 lit. b)] oraz gwarantowały najkorzystniejszą relację 
między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami [art. 67 ust. 3 lit. 
c)]. 

105 Pkt 83 i zalecenie 1 w sprawozdaniu specjalnym nr 21/2018. 

106 Pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

107 Pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

108 Pkt 93, 94 i 97 opinii nr 6/2018. 

109 Pkt 51 sprawozdania specjalnego nr 21/2012. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 52 sprawozdania specjalnego nr 6/2014, pkt 70 sprawozdania specjalnego nr 
21/2014, pkt 53 sprawozdania specjalnego nr 5/2013. 

110 Pkt 87 i 90 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

111 Art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. stanowi, że PO może 
zostać poddany przeglądowi w następujących przypadkach: po zajściu znaczących zmian 
społeczno-gospodarczych, istotnych zmian w priorytetach wspólnotowych, krajowych lub 
regionalnych, w świetle oceny, która ujawniła znaczące odchylenia od założonych 
pierwotnie celów lub w wyniku trudności w realizacji. 

112 Art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 

113 Załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 

114 Pkt 29 i 45 opinii nr 6/2018. 

115 Art. 19 ust. 5 wniosku COM(2018) 375 final. 

116 Pkt 27 i 30 opinii nr 6/2018. 

117 Pkt 78 sprawozdania specjalnego nr 17/2015. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 87 i 90 sprawozdania specjalnego nr 17/2018. 

118 Pkt 10.14 sprawozdania rocznego za 2013 r. 

119 Pkt 65 sprawozdania specjalnego nr 20/2014. Inny przykład ilustrujący tę kwestię zawarto 
w: pkt 52 i ramka 5 w sprawozdaniu specjalnym nr 17/2018. 

120 Pkt 44 sprawozdania specjalnego nr 16/2016. 

121 Pkt 42, 43 i 84 sprawozdania specjalnego nr 16/2016. 
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122 Pkt 38 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

123 Pkt 39 i 79 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

124 Art. 63 ust. 4 wniosku COM(2018) 375 final. 

125 Pkt 64 opinii nr 6/2018. 

126 Pkt 173 sprawozdania specjalnego nr 5/2017. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 109 sprawozdania specjalnego nr 12/2017, pkt 121 sprawozdania specjalnego nr 
02/2012, pkt 69 sprawozdania specjalnego nr 8/2015, pkt 169 sprawozdania specjalnego nr 
23/2015, pkt 112 sprawozdania specjalnego nr 2/2015, pkt 117 sprawozdania specjalnego 
nr 3/2016, pkt 35 sprawozdania specjalnego nr 23/2016, pkt 130 sprawozdania specjalnego 
nr 14/2016, pkt 88 sprawozdania specjalnego nr 14/2016, pkt 89 sprawozdania specjalnego 
nr 4/2016, pkt 84 sprawozdania specjalnego nr 14/2016, pkt 8.28 i 8.29 sprawozdania 
rocznego za 2010 r., pkt 102 sprawozdania specjalnego nr 8/2018 i pkt 51 sprawozdania 
specjalnego nr 21/2012. 

127 Odpowiedź Komisji do pkt 85 i 86 oraz zalecenie 3 w sprawozdaniu specjalnym nr 17/2015. 

128 Pkt 66 sprawozdania specjalnego nr 20/2014. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 126 sprawozdania specjalnego nr 36/2016, pkt 73 sprawozdania specjalnego nr 
20/2012, pkt 66 sprawozdania specjalnego nr 20/2014. 

129 Pkt 79 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię zawarto 
w: pkt 8.28 i 8.29 sprawozdania rocznego za 2010 r., pkt 85 sprawozdania specjalnego nr 
17/2015, pkt 86 sprawozdania specjalnego nr 17/2015. 

130 Pkt 64 opinii nr 6/2018. 

131 Pkt 8.58 sprawozdania rocznego za 2010 r. 

132 Na przykład pkt 63 sprawozdania specjalnego nr 25/2012, pkt 3.89 sprawozdania rocznego 
za 2014 r., pkt 72 sprawozdania specjalnego nr 21/2018 oraz pkt 3.81 sprawozdania 
rocznego za 2017 r. 

133 Pkt 3.77, zalecenie 2 w sprawozdaniu rocznym za 2016 r., pkt 38 dokumentu analitycznego 
pt. „The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework”. 

134 Pkt 3.24 lit. a) sprawozdania rocznego za 2016 r. 

135 Pkt 3.28 lit. b) Sprawozdanie roczne za 2016 r., pkt 3.32 sprawozdania rocznego za 2016 r. 

136 Pkt 3.73–3.77 i zalecenie 6 w sprawozdaniu rocznym za 2016 r. 

137 Pkt 67 opinii nr 6/2018. 

138 Pkt 10 opinii nr 6/2018. 

139 Pkt 3.34 sprawozdania rocznego za 2014 r. 

140 Pkt 123 sprawozdania specjalnego nr 36/2016. 

141 Pkt 10.61 sprawozdania rocznego za 2013 r. 

142 Pkt 3.73-5 sprawozdania rocznego za 2016 r. 
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143 Pkt 3.2 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

144 Pkt 67 opinii nr 6/2018. 

145 Pkt 66 opinii nr 6/2018. 

146 Badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Implementation of Cohesion Policy in the 
2014–2020 Programming Period” [Wdrażanie polityki spójności w okresie programowania 
2014–2020], 2016, Parlament Europejski, s. 8. 

147 Pkt 86 sprawozdania specjalnego nr 3/2010. 

148 Pkt 69–72 i ramka 9 w sprawozdaniu specjalnym nr 17/2015. Inne przykłady ilustrujące tę 
kwestię zawarto w: pkt 109 sprawozdania specjalnego nr 12/2017, pkt 64 sprawozdania 
specjalnego nr 20/2014, pkt 74 sprawozdania specjalnego nr 21/2018, pkt 84 sprawozdania 
specjalnego nr 1/2017, pkt VI dokumentu analitycznego nr 2/2018. 

149 Pkt 79 i 87 sprawozdania specjalnego nr 12/2018. Inne przykłady ilustrujące tę kwestię 
zawarto w: pkt 84 sprawozdania specjalnego nr 23/2018 i pkt 3.81 sprawozdania rocznego 
za 2017 r. 

150 W tej sekcji Trybunał nie omawia ocen „śródokresowych” programów, gdyż uważa, że 
wprawdzie mogą być one użyteczne, by dostosować w razie konieczności wdrażanie 
programów / podjąć działania naprawcze, nie wywiera to jednak bezpośredniego wpływu 
na wyniki. 

151 Pkt 83 sprawozdania specjalnego nr 16/2018. 

152 Dokument pt. „OECD Regulatory Policy Outlook 2018” [Przegląd polityki regulacyjnej OECD 
w 2018 r.], s. 68–69. 

153 Pkt 5 opinii nr 6/2018. Inny przykład zawarto w pkt 89 sprawozdania specjalnego nr 3/2015. 

154 Pkt 55 opinii nr 6/2018. Kwestię tę omówiono również w pkt 83 sprawozdania specjalnego 
nr 2/2017 i pkt 87 opinii nr 1/2017. 

155 Końcowy dokument roboczy służb Komisji, ocena skutków towarzysząca dokumentom: 
wnioski dotyczące rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, w sprawie mechanizmu 
eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym, w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
instrumentów finansowania zewnętrznego, s. 12. Inne przykłady zostały wskazane w: pkt 
181 sprawozdania specjalnego nr 5/2017 oraz pkt 82 sprawozdania specjalnego nr 21/2018. 

156 Pkt 87, 88 i 91 sprawozdania specjalnego nr 16/2018. Inny przykład ilustrujący tę kwestię 
zawarto w pkt 152 sprawozdania specjalnego nr 2/2017. 

157 Dokument pt. „Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013 focusing on 
the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the 
Cohesion Fund (CF)” [Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007-2013, 
skoncentrowana na Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim 



 68 

 

                                                                                                                                                            
Funduszu Społecznym (EFS) i Funduszu Spójności], pakiet roboczy 12 „System realizacji”, s. 
135 i 143. 

158 Art. 39 ust. 4 wniosku COM(2018) 375 final. 

159 Pkt 10 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

160 Pkt 8 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. Przepisy nakładają na beneficjentów wymóg 
utrzymywania projektów przez okres co najmniej pięciu lat od daty ukończenia, w 
przeciwnym razie bowiem odzyskuje się wypłacone współfinansowanie. W szczególnych 
przypadkach MŚP okres ten ustalono na trzy lata, a począwszy od 2014–2020 dla dużej 
infrastruktury przenoszonej poza terytorium UE na dziesięć lat. 

161 Pkt 44 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

162 Pkt 11 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

163 Pkt VIII i 100 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

164 Pkt 106 i 118 sprawozdania specjalnego nr 2/2015. Inny przykład ilustrujący tę kwestię 
zawarto w pkt 57 sprawozdania specjalnego nr 3/2016. 

165 Dokument pt. „The Value Added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and 
Investment funds” [Wartość dodana warunków wstępnych w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych], Komisja, 2017, s. 19. 

166 Pkt 101 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

167 Art. 67 ust. 3 lit. d) wniosku COM(2018) 375 final. 

168 Na przykład pkt 14, 15 i 52 sprawozdania specjalnego nr 5/2013. 

169 Do różnych scenariuszy zastosowanie mają odmienne przepisy. Np. art. 71 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013. W przypadku MŚP okres zwrotu wynosi trzy lata, a dla dużej 
infrastruktury przenoszonej poza terytorium UE począwszy od okresu 2014–2020 – dziesięć 
lat. Ponadto począwszy od okresu 2014-2020 beneficjenci muszą utrzymywać projekty 
przez okres pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

170 Pkt 96 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

171 Pkt 84 sprawozdania specjalnego nr 7/2014. 

172 Pkt 11 i 68 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

173 Pkt 26, 74 i 76 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 

174 Badanie pt. „Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for 
businesses under Structural and Cohesion Funds” [Aspekt trwałości w ocenie skuteczności 
wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności], 
Parlament Europejski, 2013, s. 8 i 67. 

175 Pkt 76 sprawozdania specjalnego nr 8/2018. 



 

 

Zespół kontrolny Trybunału 
Niniejszy dokument analityczny pt. „Osiąganie zamierzonych wyników w obszarze 
polityki spójności” został przyjęty przez Izbę II – której przewodniczy członek Trybunału 
Iliana Ivanova – zajmującą się takimi obszarami wydatków jak inwestycje na rzecz 
spójności, wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Opracowywaniem 
dokumentu kierowała Iliana Ivanova, członek Trybunału, a w prace zaangażowani byli: 
Mihail Stefanov, szef gabinetu i James Verity, attaché; Emmanuel Rauch, kierownik; 
Florence Fornaroli, koordynator zadania, a także Bernard Witkoś, Nils Odins i Zhivka 
Kalaydzhieva. 

Od lewej: Mihail Stefanov, Florence Fornaroli, James Verity, Iliana Ivanova, Nils Odins, 
Zhivka Kalaydzhieva, Bernard Witkoś. 
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