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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie opinii przyjętej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Proponowane zasady dotyczące funduszy spójności na okres po 
2020 r. są prostsze i bardziej elastyczne, ale należy wprowadzić 
dodatkowe zabezpieczenia – przestrzegają unijni kontrolerzy 
Nowe zasady wydatkowania unijnych środków z funduszy spójności są prostsze i bardziej elastyczne – 
wskazano w opublikowanej dzisiaj opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Niemniej kontrolerzy 
przedstawili szereg sugestii co do sposobów zapewnienia, by wydatkowanie środków przez państwa 
członkowskie wywierało faktyczny wpływ i było zgodne z przepisami.  

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na okres 2021–2027 obejmuje siedem 
funduszy – na rzecz inwestycji w rozwój regionalny i zatrudnienie, bezpieczeństwo i ochronę granic, a także na 
rzecz działań wspierających migrantów w państwach członkowskich UE. Łączny budżet tych funduszy może 
sięgnąć około 360 mld euro, co stanowi jedną trzecią całego budżetu UE w okresie 2021–2027. 
W rozporządzeniu ustanowiono wspólne cele polityczne, określono podział środków między państwa 
członkowskie i przewidziano zasady programowania polityki i egzekwowania przepisów.  

– Ogólnie rzecz ujmując, ocena Trybunału wykazała, że we wniosku Komisji Europejskiej udało się wprawdzie 
uprościć przepisy, ale nie położono zwiększonego nacisku na optymalne wykorzystanie środków. Ponadto część 
mechanizmów rozliczalności została znacząco osłabiona – stwierdziła Iliana Ivanova, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za opinię. – Trybunał przedstawił Komisji i prawodawcom 58 
sugestii pod rozwagę. Jeśli zostaną one wykorzystane, przełożą się na większą wydajność i skuteczność polityki 
spójności. 

W przedstawionej opinii kontrolerzy z zadowoleniem przyjmują ciągłe dążenie Komisji do uproszczenia 
przepisów. Takie uproszczenie – o ile zostanie prawidłowo przeprowadzone – mogłoby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne i sprawić, że większą wagę będzie przywiązywać się do rezultatów, a nie produktów działań. 
Niemniej kontrolerzy zwracają uwagę, że szereg przepisów pozostaje niejasnych, co może doprowadzić do 
rozbieżnych interpretacji i tym samym niekorzystnie wpływać na pewność prawa. Ostrzegają ponadto, że 
uproszczenie nie powinno skutkować większym ryzykiem dla zachowania zgodności z przepisami ani utrudniać 
optymalnego wykorzystania ograniczonych środków unijnych. 

W opinii odnotowano ponadto, że Komisja zaproponowała pięć nadrzędnych celów polityki, nie powiązała 
natomiast wydatkowania środków z ogólnounijną strategią. Co więcej, wspomniane cele nie mają zostać 
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przełożone na mierzalne rezultaty lub poziomy docelowe na szczeblu UE. W konsekwencji – jak twierdzą 
kontrolerzy – proponowana reforma może okazać się w jeszcze mniejszym stopniu zorientowana na osiąganie 
wyników niż podejście przyjęte w okresie 2014–2020. 

Kontrolerzy podkreślają, że proponowane rozporządzenie przeniosłoby dodatkową odpowiedzialność za 
zarządzanie wydatkowaniem środków UE i jego kontrolowanie na państwa członkowskie. Ostrzegają przy tym, że 
ograniczanie, czy wręcz zniesienie nadzoru Komisji nad wydatkowaniem unijnych środków przez państwa 
członkowskie mogłoby zagrozić postępom poczynionym w ostatnich latach w obniżaniu poziomu 
nieprawidłowego i nieskutecznego wydatkowania w obszarze spójności. 

 

 

 

 

Informacje dla redaktorów 

29 maja 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 
odnoszącego się do siedmiu funduszy unijnych w następnym okresie programowania 2021–2027. Te siedem 
funduszy to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), 
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), Fundusz Azylu i Migracji (FAM), Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW). 
Odpowiedzialność za zarządzanie tymi funduszami jest dzielona między Komisję i państwa członkowskie. 

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finansowe. Opinie te 
zawierają niezależną ocenę wniosków ustawodawczych przeprowadzoną przez zewnętrznego kontrolera UE.  

Ze względu na podstawę prawną tego wniosku Komisji zasięgnięcie opinii Trybunału było obowiązkowe. 

Ostatecznie rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów będzie musiało zostać zatwierdzone przez unijnych 
współprawodawców – Parlament Europejski i Radę. Mogą oni oprzeć się na tej opinii, aby zaproponować zmiany 
do wniosku Komisji. 

7 listopada Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikuje opinię w sprawie proponowanej reformy WPR na 
okres po roku 2020. 

Opinia Trybunału nr 6/2018 w sprawie wniosku Komisji z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów jest obecnie dostępna na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu 
w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. 
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