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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 29 kwietnia 2021 r. 

Instrumenty finansowe w unijnej polityce 
spójności – weryfikacje w momencie 
zamknięcia przyniosły rezultaty 
Przy realizowaniu unijnej polityki spójności na lata 2007–2013 wykorzystano w państwach 
członkowskich ponad 1 000 instrumentów finansowych. Jak wynika ze sprawozdania 
specjalnego opublikowanego dzisiaj przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, podjęto 
stosowne kroki, by zweryfikować kwalifikowalność wydatków z tych instrumentów 
w momencie zamknięcia. Czynności te przyniosły wprawdzie wymierne rezultaty, lecz pewne 
błędy – w tym jeden znaczny – pozostały niewykryte. Kontrolerzy odnotowali, że większość 
problemów stwierdzonych w odniesieniu do okresu 2007–2013 została obecnie 
wyeliminowana. 

Instrumenty finansowe objęte zarządzaniem dzielonym były stosunkowo nową, ale istotną 
metodą finansowania udostępnioną w ramach unijnej polityki spójności w okresie 
programowania 2007–2013. Wkłady tych instrumentów sięgnęły łącznie kwoty 16,4 mld euro, 
z czego 11,3 mld euro pochodziło ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Czynności weryfikacyjne 
dotyczące kwalifikowalności przeprowadzane w momencie zamknięcia powinny zmierzać do 
wyeliminowania błędów i uchybień wykrytych na etapie wdrażania. Proces ten jest jednak 
czasochłonny – od końca okresu programowania 2007–2013 upłynęło siedem lat, tymczasem 
prace w zakresie zatwierdzania wciąż trwają.  

– Publikowanie obecnie sprawozdania z kontroli odnoszącej się do lat 2007–2013 może 
w pierwszej chwili wydać się spóźnione – zwrócił uwagę Ladislav Balko, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za sprawozdanie. – Ponieważ instrumenty 
finansowe w ramach unijnej polityki spójności odgrywają jednak coraz większą rolę, wnioski 
Trybunału mogą okazać się przydatne i zostać w porę wykorzystane w zbliżającym się procesie 
zamknięcia okresu 2014–2020. 

Komisja Europejska zapewniła w terminie odpowiednie wytyczne. Były one szczególnie przydatne 
ze względu na zwięzłość przepisów prawodawczych dotyczących tych instrumentów w okresie 
2007–2013. Co więcej, weryfikacje przeprowadzone przez instytucje audytowe okazały się 
ogólnie skuteczne. Niemniej ograniczenia uprawnień tych instytucji w odniesieniu do 
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instrumentów zarządzanych przez grupę EBI oznaczały, że instytucje te często musiały opierać się 
wyłącznie na sprawozdaniach (o ograniczonym zakresie) sporządzanych przez kontrolera 
zewnętrznego grupy EBI. 

Do końca 2020 r. całkowicie zamknięto ponad 80% programów operacyjnych w obszarze polityki 
spójności, w których wykorzystywane były instrumenty finansowe objęte zarządzaniem 
dzielonym. Komisja dokonała ich szczegółowego przeglądu, a prace zrealizowane w momencie 
zamknięcia mogą przełożyć się na zastosowanie korekt na kwotę ponad 270 mln euro. 
Kontrolerzy Trybunału odnotowali jednak, że w przypadku największego stwierdzonego przez 
nich błędu nie zastosowano żadnej korekty. Komisja uznała za kwalifikowalne wydatki na kwotę 
139 mln euro w ramach instrumentu finansowego wspierającego MŚP w Hiszpanii, choć 80% tych 
środków zostało przekazanych dużym korporacjom (przy czym niektóre z nich były nawet 
notowane na giełdzie). 

Większość zidentyfikowanych przez Trybunał niedociągnięć w odniesieniu do lat 2007–2013 
została wyeliminowana w przypadku okresu 2014–2020. Jeszcze bardziej rozbudowano wytyczne, 
a objętość stosownych przepisów w prawodawstwie dotyczącym polityki spójności wzrosła 
dziesięciokrotnie. Podjęto również działania mające na celu wyeliminowanie ograniczeń 
uprawnień instytucji audytowych, jeśli chodzi o instrumenty zarządzane przez EBI. Ponadto 
w okresie programowania 2014–2020 zmniejszyło się prawdopodobieństwo wystąpienia 
problemów z kwalifikowalnością instrumentów na rzecz MŚP, ponieważ wprowadzono odrębne 
specjalistyczne fundusze. 

Kontrolerzy zwracają jednak uwagę na nierozwiązane problemy i utrzymującą się niepewność 
prawną, co może utrudnić skuteczne zamknięcie instrumentów finansowych wykorzystywanych 
w latach 2014–2020. Zalecają w związku z tym, by Komisja Europejska przedstawiła porady 
dotyczące błędów najczęściej wykrywanych w ramach audytów. Zwracają się również do Komisji, 
by przekazała krajowym instytucjom audytowym czytelne wytyczne dotyczące uzyskiwania 
pewności co do kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych w momencie 
zamknięcia. 

 

Informacje ogólne  

Instrumenty finansowe stanowią alternatywę względem tradycyjnych dotacji, zapewniając 
zwrotne wsparcie finansowe. Najczęściej przyjmują one postać pożyczek, gwarancji oraz 
inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych i zakładają wielokrotne wykorzystanie tej samej puli 
środków – pod koniec uzgodnionego okresu spłaty środki mają być ponownie zainwestowane 
w realizację podobnych celów, tak aby zmaksymalizować oddziaływanie inwestycji publicznych. 
Na koniec okresu 2007–2013 w 25 państwach członkowskich funkcjonowało 1 058 instrumentów 
finansowych objętych zarządzaniem dzielonym. 

Sprawozdanie specjalne nr 6/2021 pt. „Instrumenty finansowe w polityce spójności w momencie 
zamknięcia okresu 2007–2013 – prace weryfikacyjne przyniosły ogólnie dobre rezultaty, lecz nie 
wyeliminowały części błędów” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) 
w 23 językach UE.  
W ostatnich latach Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował szereg sprawozdań z kontroli 
dotyczących unijnych instrumentów finansowych, w tym: sprawozdanie specjalne nr 19/2016 pt. 
„Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość 
z okresu programowania 2007–2013”, sprawozdanie specjalne nr 36/2016 pt. „Ocena 
mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze 
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spójności na lata 2007–2013” oraz sprawozdanie specjalne nr 17/2018 pt. „Działania Komisji 
i państw członkowskich podjęte w ostatnich latach programów z okresu programowania 2007–
2013 przyspieszyły powolną absorpcję środków”. 
Trybunał zamierza opublikować tego lata sprawozdanie z kontroli dotyczące sprawozdawczości 
Komisji w zakresie legalności i prawidłowości wydatków w obszarze spójności.  

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, 
a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom 
związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana 
większość zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie. 

Kontakt dla prasy 

Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 553 547 
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