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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 12 grudnia 2022 r. 

Zdaniem kontrolerów współpracę transgraniczną 
z państwami sąsiadującymi czeka trudna przyszłość 
Dzięki sfinansowanym przez Unię programom współpracy z państwami sąsiadującymi udało się 
zapewnić adekwatne i wartościowe wsparcie regionom położonym po obu stronach granic 
zewnętrznych UE, nawet jeśli wystąpiły pewne uchybienia – wynika ze sprawozdania 
opublikowanego dzisiaj przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrolerzy ostrzegają 
jednocześnie, że obecna sytuacja geopolityczna związana z inwazją Rosji na Ukrainę będzie 
miała istotny wpływ na połowę programów zaproponowanych na najbliższe lata. 

Współpraca transgraniczna stanowi kluczowy element unijnej polityki sąsiedztwa, którą objętych 
jest 16 państw położonych wzdłuż zewnętrznej granicy UE. Do niedawna był to również jeden 
z niewielu obszarów, w których prowadzono stały dialog z Rosją. Na lata 2014–2020 utworzono 
15 wspólnych programów o łącznym wkładzie UE w wysokości prawie 1 mld euro. Powinny one 
przynieść korzyści zarówno państwom członkowskim, jak i państwom sąsiadującym, z którymi 
Unia ma bezpośrednią granicę lądową lub morską. 

Kontrolerzy stwierdzili, że priorytety i cele wskazane w programach UE – obejmujące szeroki 
zakres tematów, od dziedzictwa kulturowego po zwalczanie przestępczości zorganizowanej – 
odpowiadają potrzebom i wyzwaniom regionów przygranicznych. Proces wyboru projektów był 
w przeważającej mierze przejrzysty i pozwolił na wyselekcjonowanie najbardziej odpowiednich 
propozycji. Ponadto kontrolerzy UE pozytywnie oceniają fakt, że programy opracowywano 
w dużej mierze w sposób partycypacyjny, co sprzyjało zaangażowaniu lokalnych społeczności 
i władz w ich realizację. Komplementarność z innymi programami finansowanymi przez UE była 
jednak niewystarczająca, więc szanse na osiągnięcie efektu synergii mogą pozostać 
niewykorzystane. 

Pomimo podjętych działań przygotowawczych realizacja programów na lata 2014–2020 
rozpoczęła się ze znacznym opóźnieniem, dopiero w piątym lub szóstym roku okresu 
finansowania. Pod względem osiągnięcia zamierzonych produktów realizacja skontrolowanych 
projektów przebiegała pomyślnie, ale w niektórych z nich słabiej uwypuklono wymiar 
transgraniczny. W ramach prawnych programów na lata 2021–2027 uwzględniono wnioski 
z dotychczasowych doświadczeń i wprowadzono zmiany polegające na uproszczeniu zarządzania 
nowymi programami, co może ułatwić rozpoczęcie ich realizacji. Zmiany te wiążą się jednak 
z dodatkowym ryzykiem, wobec czego tak ważne jest ścisłe monitorowanie tych programów. 
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– Dzięki programom transgranicznym udało się zapewnić adekwatne i wartościowe wsparcie. 
Przyczyniły się one do zacieśnienia współpracy terytorialnej na granicach zewnętrznych UE – 
powiedziała Bettina Jakobsen, członkini Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę 
kontrolę. – Niemniej inwazja Rosji na Ukrainę stanowi poważne zagrożenie dla niektórych 
z osiągniętych dotychczas rezultatów. 

W ramach szeroko zakrojonej reakcji na tę inwazję Komisja zawiesiła wykonywanie umów 
w sprawie finansowania w przypadku programów realizowanych z Rosją i Białorusią, a także 
podjęła działania służące przekierowaniu finansowania na wsparcie ukraińskich uchodźców. 
Inwazja postawiła pod znakiem zapytania realizację dziewięciu nowych programów 
zaplanowanych na lata 2021–2027, w których miały uczestniczyć Rosja i Białoruś (ogólnie 
zaplanowano na ten okres 17 programów). Na te dziewięć programów przypada łącznie prawie 
jedna trzecia przewidywanej całkowitej puli środków. Jeśli zaś chodzi o współpracę 
transgraniczną z południowymi sąsiadami Unii, kontrolerzy zauważyli, że liczba wspólnych 
projektów z udziałem uczestników z Izraela i pięciu krajów arabskich leżących w basenie Morza 
Śródziemnego pozostaje niska, nawet jeśli samo istnienie takich wspólnych projektów można 
uznać za sukces. 

Informacje ogólne 
Na okres finansowania 2014–2020 ustanowiono 15 programów współpracy transgranicznej: 
„Basen Morza Śródziemnego”, „Włochy–Tunezja”, „Basen Morza Czarnego”, „Polska–Białoruś–
Ukraina”, „Polska–Rosja”, „Estonia–Rosja”, „Łotwa–Rosja”, „Litwa–Rosja”, „Łotwa–Litwa–
Białoruś”, „Węgry–Słowacja–Rumunia–Ukraina”, „Rumunia–Ukraina”, „Rumunia–Mołdawia”, 
„Karelia”, „Kolarctic” oraz „Południowo-Wschodnia Finlandia–Rosja”. Programy te miały służyć 
realizacji trzech celów strategicznych: 

- wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach 
wspólnych granic, 

- stawienie czoła wspólnym wyzwaniom w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa i ochrony, 

- propagowanie lepszych warunków i sposobów zapewnienia mobilności osób, towarów 
i kapitału. 

Sprawozdanie specjalne 27/2022 pt. „Wsparcie UE na rzecz współpracy transgranicznej 
z państwami sąsiadującymi – udzielono cennej pomocy, lecz realizację działań rozpoczęto 
z dużym opóźnieniem, a ich koordynacja wymaga usprawnienia” jest dostępne na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 
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