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Zdaniem unijnych kontrolerów konieczne są dalsze
zmiany, aby wydatkowanie środków w obszarze spójności
było lepiej zorientowane na rezultaty
Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zmiany, które miały
ulepszyć sposób wydatkowania środków w obszarze spójności, są nowatorskie, lecz jak dotąd
nieskuteczne. Kontrolerzy stwierdzili, że należy udoskonalić sposób ustanawiania minimalnych
wymogów i przeprowadzania przeglądu wyników.
Wydatki w obszarze spójności istotnie oddziałują na gospodarki wielu państw członkowskich.
W tym wydatki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020 sięgną prawie
350 mld euro. W przypadku dziewięciu państw członkowskich wydatki w obszarze rozwoju
regionalnego i spójności stanowią ponad 30% łącznych publicznych nakładów inwestycyjnych,
a w przypadku czterech państw członkowskich – Węgier, Litwy, Słowacji i Łotwy – wręcz ponad
połowę łącznych inwestycji publicznych.
Kontrolerzy zbadali dwa nowe wymogi wprowadzone na potrzeby okresu programowania 2014–
2020 w celu lepszego zorientowania wydatków w obszarze spójności na rezultaty: warunki
wstępne i rezerwę na wykonanie. Warunki wstępne określają wymogi, które powinny zostać
spełnione przed rozpoczęciem wdrażania programu, a rezerwa na wykonanie oznacza, że
w przypadku większości programów przeznaczenie 6% łącznych środków finansowych
przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu jest uzależniony od przeglądu wyników, który
zostanie przeprowadzony do 2019 r.
– Jak najlepsze wykorzystanie środków w obszarze spójności jest ogromnie ważne dla wielu
państw członkowskich UE – oświadczył Ladislav Balko, członek Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego odpowiedzialny za sprawozdanie. – Lecz aby te nowe wymogi przyniosły
pożądane efekty, będą musiały zostać skorygowane. Będzie to także wymagało zaangażowania
i odpowiedzialności od państw członkowskich.
W ogólnym ujęciu kontrolerzy stwierdzili, że warunki wstępne zapewniły spójne ramy na
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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potrzeby oceny gotowości państw członkowskich do wykorzystania unijnych środków
finansowych na początku okresu programowania. Nie jest jednak dla nich jasne, w jakim stopniu
rzeczywiście skutkowało to praktycznymi zmianami. Ponadto Komisja nie skorzystała z możliwości
zawieszenia płatności w przypadkach, gdy warunki wstępne nie były spełnione.
Kontrolerzy uznali także, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż rezerwa na wykonanie
spowoduje znaczne przeniesienie wydatków do programów uzyskujących lepsze wyniki. Sposób,
w jaki zaprojektowano tę rezerwę, nie bardzo zachęca do lepszego zorientowania na rezultaty,
gdyż opiera się w głównej mierze na wydatkach i produktach. Poza tym dodatkowe środki
finansowe są przydzielane nawet wówczas, gdy cele pośrednie nie zostaną w pełni osiągnięte.
Kontrolerzy uznają nowo wprowadzone zawieszenia płatności i korekty finansowe w przypadku
nienależytej realizacji za krok w dobrym kierunku, lecz mechanizmy te podlegają restrykcyjnym
warunkom i jest mało prawdopodobne, by były stosowane w praktyce.
Kontrolerzy nie są przekonani, że zmiany regulacyjne wprowadzone w obecnym okresie
programowania 2014–2020 będą opłacalne. Niemniej zachęcają państwa członkowskie i Komisję
do wykorzystania obu wyżej wspomnianych wymogów jako narzędzia służące uniknięciu
marnotrawstwa środków.
Z myślą o skuteczniejszym wydatkowaniu środków w obszarze spójności kontrolerzy sformułowali
szereg zaleceń. W ramach przygotowań do okresu po 2020 r. Komisja powinna:
•

dokonać ponownej oceny warunków wstępnych dotyczących okresu 2014–2020,
zapewnić ich spójność z europejskim semestrem, ustanowić jasne kryteria oceny
z mierzalnymi celami oraz wymagać spełnienia warunków wstępnych przez cały okres
programowania;

•

przekształcić rezerwę na wykonanie w instrument lepiej zorientowany na rezultaty,
w ramach którego środki finansowe są przydzielane na rzecz programów osiągających
dobre rezultaty, oraz w większym stopniu premiujący dobre wyniki;

•

korzystać z instrumentów lepiej ukazujących faktyczne wykonanie długoterminowych
interwencji infrastrukturalnych;

•

dokonać przeglądu warunków dotyczących zawieszania płatności i korekt finansowych,
tak aby łatwiej było postępować w przypadkach nienależytej realizacji na wcześniejszym
etapie.

Sprawozdanie specjalne nr 15/2017 pt. „Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze
spójności – instrumenty innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne” jest dostępne na stronie
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
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