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Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Komisja skutecznie stosuje środki mające zapewnić prawidłowość 
wydatków w obszarze spójności – twierdzą unijni kontrolerzy 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Komisja 
Europejska z powodzeniem stosowała dostępne jej środki w celu ochrony budżetu UE przed 
nieprawidłowymi wydatkami w obszarze spójności. Kontrolerzy dodają jednak, że musi ona 
w dalszym ciągu czuwać nad tym, by płatności były pozbawione błędów, a także udoskonalać 
swoje procedury sprawozdawcze oraz korzystać z przysługujących jej nowych, większych 
uprawnień. 

Na politykę spójności przypada 37% wydatków z budżetu UE, czyli łącznie około 350 mld euro w przypadku 
każdego z okresów obejmujących lata 2007-2013 i 2014-2020. Odpowiedzialność za zarządzanie wydatkami 
w obszarze spójności jest dzielona między Komisję i państwa członkowskie.  

Kontrolerzy skoncentrowali się na okresie programowania 2007-2013, lecz ocenili również, jaki wpływ 
mogą wywrzeć zmiany wprowadzone w rozporządzeniach na lata 2014-2020. Ogólnie rzecz biorąc, 
stwierdzili, że do momentu zamknięcia programów na lata 2007-2013 Komisja w skuteczny sposób 
stosowała środki, którymi dysponowała, w celu ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami. 

W przypadku okresu 2007-2013 Komisja wykorzystywała środki w celu ochrony budżetu UE w większym 
zakresie i koncentrowała się na państwach członkowskich realizujących programy o najwyższym ryzyku. 
Dokonana przez Komisję ocena uchybień i odnośnych korekt finansowych została zasadniczo potwierdzona 
przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

– Stosowane przez Komisję środki naprawcze stanowią instrument nacisku na państwa członkowskie, aby 
zajęły się uchybieniami w swoich systemach zarządzania i kontroli – stwierdził Henri Grethen, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Zarówno środki 
zapobiegawcze, jak i korekty finansowe dotyczą jednak zasadniczo skomplikowanych kwestii, których 
rozwiązanie jest bardzo czasochłonne. Wynikające z tego wstrzymania i zawieszenia płatności stanowią 
istotne ryzyko finansowe dla państw członkowskich.  

Kontrolerzy stwierdzili także, że Komisja napotkała trudności w monitorowaniu wykonania korekt 
finansowych. Informacje przekazane przez państwa członkowskie na temat wykonania korekt w latach 
2007-2013 nie umożliwiły ich rzetelnego monitorowania. Sposób, w jaki Komisja prowadzi 
sprawozdawczość na temat środków zapobiegawczych i korekt finansowych, nie ułatwia natomiast 
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uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji, głównie z uwagi na fakt, że odnośne informacje są 
przedstawione w różnych sprawozdaniach i dokumentach.  

Rozporządzenia na lata 2014-2020 znacznie zwiększają możliwości Komisji w zakresie ochrony budżetu UE. 
Komisja dysponuje szerszymi uprawnieniami, a sprawozdania państw członkowskich na temat korekt 
finansowych zostały włączone do rocznego pakietu dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności 
i są badane przez właściwe instytucje audytowe. Kontrolerzy są zdania, że rozwiązania te stanowią istotne 
udoskonalenie struktury systemu. 

 

Kontrolerzy UE zalecają, aby Komisja: 

• przyjęła rygorystyczne podejście w momencie zamknięcia programów na lata 2007-2013 w celu 
zapewnienia, by w zwracanych kwotach nie występował istotny poziom nieprawidłowych wydatków; 

• przedstawiła i porównała w osobnym sprawozdaniu wszystkie informacje na temat środków 
zapobiegawczych i korygujących w obszarze spójności w rozbiciu na poszczególne fundusze i państwa 
członkowskie, a także wykazała wpływ korekt finansowych i wskaźnik ryzyka rezydualnego; 

• stworzyła zintegrowany system monitorowania na potrzeby okresu 2014-2020, obejmujący 
zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty finansowe; 

• z natychmiastowym skutkiem korzystała z istotnie wzmocnionych przepisów na lata 2014-2020 
oraz w razie konieczności nakładała korekty finansowe. 

 

Informacje dla redaktorów 

Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju między różnymi regionami, 
restrukturyzacja podupadających stref przemysłowych oraz wspieranie współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej. Polityka ta stanowi jedno z głównych źródeł 
finansowania inwestycji w UE, odpowiadając za około 37% łącznych wydatków z budżetu UE. Środki 
finansowe przeznaczone na politykę spójności wynosiły około 230 mld euro w okresie programowania 
2000-2006, 346 mld euro w okresie programowania 2007-2013 i 349 mld euro w okresie programowania 
2014-2020. 

Chociaż Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE, faktyczne zarządzanie unijnymi 
środkami finansowymi i programami oraz ich kontrola są powierzone organom państw członkowskich, 
które wybierają beneficjentów i rozdzielają środki finansowe. To na państwach członkowskich spoczywa 
w pierwszej kolejności odpowiedzialność za wykrywanie i korygowanie błędów oraz zapobieganie im. Jeśli 
Komisja stwierdzi, że nieprawidłowe wydatki były współfinansowane lub będą prawdopodobnie 
współfinansowane, może podjąć interwencję i skorygować wydatki objęte już współfinansowaniem lub 
może zapobiec ich przyszłemu współfinansowaniu. 

Sprawozdanie specjalne nr 4/2017 pt. „Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami – w latach 
2007-2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki zapobiegawcze i korekty finansowe 
w obszarze spójności” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23 językach UE. 

 

 

 


