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Wstęp 
0.1. Niniejsze sprawozdanie stanowi jedną z dwóch części sprawozdania rocznego
Trybunału za rok budżetowy 2020. W niniejszej części omówiono wyniki osiągnięte 
w programach wydatków realizowanych w ramach budżetu UE zgodnie ze stanem na 
koniec 2020 r. Druga część sprawozdania dotyczy natomiast wiarygodności unijnych 
rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. 

0.2. Podziału sprawozdania rocznego na dwie części dokonano w ramach
dwuletniego programu pilotażowego, którego realizacja rozpoczęła się od 
sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2019. Główną przyczyną rozpoczęcia tego 
pilotażu był zamiar nadania większej wagi w corocznej sprawozdawczości Trybunału 
wynikom osiągniętym w ramach budżetu UE. Ponadto dzięki takiemu podziałowi 
sprawozdania rocznego Trybunał był w stanie uwzględnić sprawozdanie roczne 
z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE, które jest podstawowym ogólnym 
sprawozdaniem na temat wyników wykonania budżetu UE publikowanym przez 
Komisję. Ponieważ przewidziany w przepisach termin przyjęcia tego dokumentu 
przypada na koniec czerwca roku n+1, w przeszłości Trybunał nie był w stanie 
uwzględnić go w swoim sprawozdaniu rocznym, które jest publikowane zazwyczaj na 
początku października. 

0.3. Niniejsze sprawozdanie zostało podzielone na siedem rozdziałów:

o W rozdziale 1 Trybunał zbadał, czy i w jaki sposób Komisja oraz współprawodawcy
wykorzystali doświadczenia zgromadzone w toku poprzednich wieloletnich ram
finansowych (WRF) (np. w ramach ewaluacji, ocen skutków i kontroli) do
ulepszenia koncepcji i poprawy wyników programów wydatków na lata 2021–
2027. Badanie przeprowadzono w oparciu o próbę wniosków ustawodawczych
Komisji dotyczących pięciu z 48 programów wydatków ustanowionych na lata
2021–2027, na które przypada łącznie około 60% budżetu w tym okresie.

o W rozdziałach 2–6 natomiast analizie poddano rezultaty osiągnięte w programach
UE realizowanych odpowiednio w działach 1a, 1b, 2, 3 i 4 WRF na lata 2014–2020.
Celem Trybunału było ustalenie, na ile dostępne są adekwatne informacje na
temat wyników, a następnie ocena – na podstawie tych informacji – jakie wyniki
udało się faktycznie uzyskać w ramach unijnych programów wydatków. Z ogólnej
liczby 58 programów ustanowionych na lata 2014–2020 Trybunał wybrał pięć,
w których łącznie dokonano około jednej piątej wszystkich płatności
zrealizowanych do końca 2020 r. w ramach zobowiązań zaciągniętych w WRF na
lata 2014–2020. Tegoroczna ocena uzupełnia informacje przedstawione przez
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Trybunał w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 
na temat dziewięciu programów, w ramach których zrealizowano łącznie około 
trzech czwartych płatności dokonanych do końca 2019 r. Za podstawę do 
dokonania oceny przez Trybunał posłużyły informacje na temat wyników 
opublikowane przez Komisję (w tym sprawozdanie roczne z zarządzania 
i wykonania dotyczące budżetu UE, wskaźniki wykonania i odnośne oceny) oraz – 
w miarę dostępności – aktualne ustalenia Trybunału sformułowane w toku prac 
kontrolnych i przeglądowych. Trybunał skontrolował informacje na temat 
wyników przedstawione przez Komisję pod kątem tego, na ile są one realistyczne 
i spójne z jego ustaleniami, nie skontrolował jednak ich wiarygodności. 

o W rozdziale 7 przedstawiono wyniki monitorowania przez Trybunał działań
podjętych w następstwie zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniach
specjalnych Trybunału opublikowanych w 2017 r.

0.4. Przy opracowywaniu niniejszego sprawozdania Trybunał uwzględnił wpływ
brexitu oraz pandemii COVID-19 na wyniki uzyskane w ramach unijnych programów 
wydatków. Większość danych z monitorowania, na podstawie których sporządzono 
niniejsze sprawozdanie, pochodzi jednak z 2019 r. lub z lat wcześniejszych, tzn. dotyczy 
okresu zarówno sprzed wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z unijnego jednolitego 
rynku i unii celnej, jak i sprzed wybuchu pandemii COVID-19 w Europie. 

0.5. Podejście i metodykę zastosowane przez Trybunał przy sporządzaniu
niniejszego sprawozdania przedstawiono w dodatku. 

0.6. Trybunał dąży do tego, by przedstawiać swoje uwagi w sposób jasny i zwięzły.
Nie zawsze może jednak uniknąć stosowania specjalistycznych terminów dotyczących 
UE, jej polityk i budżetu bądź rachunkowości i audytu. W związku z tym na swojej 
stronie internetowej Trybunał zamieścił glosariusz1 zawierający definicje i objaśnienia 
większości tych specjalistycznych terminów. Terminy wyjaśnione w glosariuszu zostały 
oznaczone kursywą przy ich pierwszym wystąpieniu w danym rozdziale. 

0.7. Trybunał chciałby podziękować Komisji za owocną współpracę przy
opracowywaniu niniejszego dokumentu. W sprawozdaniu zamieszczono odpowiedzi 
Komisji do uwag Trybunału. 

1 https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Wstęp 
1.1. UE realizuje cele polityki, stosując narzędzia dwojakiego rodzaju: programy
wydatków, finansowane lub współfinansowane z budżetu UE, oraz instrumenty 
realizacji polityki niezwiązane z wydatkami (przede wszystkim regulacje). 

1.2. UE wdraża swoje programy wydatków w siedmioletnich cyklach, czyli okresach
obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF). W ciągu ostatnich kilku lat trwały 
intensywne przygotowania do WRF na lata 2021–2027. WRF opierają się na obszernym 
pakiecie legislacyjnym zaproponowanym przez Komisję i przyjętym przez Parlament 
i Radę zgodnie z procedurami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Pakiet ten obejmuje: 

o rozporządzenie w sprawie WRF, w którym ustalono ogólną wielkość budżetu UE,
a także jego podstawową strukturę (z podziałem na kategorie wydatków, tj.
„działy”, z których każdy ma własne roczne limity wydatków, czyli „pułapy”) oraz
zasady elastyczności dotyczące przenoszenia środków między działami i latami;
Rozporządzenie w sprawie WRF jest przyjmowane przez Radę, stanowiącą
jednomyślnie, w ramach specjalnej procedury ustawodawczej, po uzyskaniu zgody
Parlamentu1.

o rozporządzenia sektorowe na okres obowiązywania WRF, które stanowią
podstawę prawną programów wydatków i w których określono podstawowe
przepisy dotyczące tych programów. Rozporządzenia te są co do zasady
przyjmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej2, w której Parlament
i Rada działają na równi jako współprawodawcy.

1.3. Jednym z głównych czynników decydujących o odpowiednim wykonaniu
programów wydatków w WRF jest terminowe uruchomienie tych programów 
i przystąpienie do ich wdrażania. Przedstawiając wnioski ustawodawcze w sprawie 
WRF na lata 2021–2027, Komisja zapowiedziała, że jej celem jest doprowadzenie do ich 
przyjęcia przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, które 
przypadały w maju 2019 r.3 W przeglądzie4 wniosku Komisji Trybunał ocenił ten cel 

1 Art. 312 TFUE. 

2 Art. 294 TFUE. 

3 COM(2018) 321 final, s. 28. 

4 Pkt 17 przeglądu nr 6/2018 pt. „The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework (Briefing Paper)”, lipiec 2018 r. 
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jako zbyt ambitny (ponieważ Komisja założyła, że procedurę ustawodawczą można 
ukończyć w ciągu jednego roku, podczas gdy w przypadku poprzednich WRF trwało to 
dwa i pół roku), ale podkreślił jego znaczenie z perspektywy realizacji nowych 
programów wydatków bez opóźnień. Jak pokazano na rys. 1.1, w rzeczywistości 
procedura ustawodawcza prowadząca do przyjęcia WRF na lata 2021–2027 zajęła 
ponad trzy lata. W przypadku przepisów dotyczących WPR proces ten był wciąż w toku 
w momencie zakończenia prac kontrolnych Trybunału na potrzeby niniejszego 
rozdziału, a w grudniu 2020 r. przyjęto rozporządzenie przejściowe zapewniające 
ciągłość wdrażania WPR do końca 2022 r. na zasadach obowiązujących w latach 2014–
2020. Opóźnienie to wynika po części z wybuchu pandemii COVID-19 na początku 
2020 r., w następstwie której konieczna była istotna zmiana priorytetów UE 
i programowania działań unijnych, co z kolei doprowadziło do niezwłocznej modyfikacji 
wniosków w sprawie WRF i opracowania pakietu Next Generation EU. 
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Rys. 1.1 – Przyjęcie przepisów sektorowych na potrzeby WRF na lata 
2021–2027 trwało prawie rok dłużej niż w przypadku poprzedniego 
okresu 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie EUR-Lex. 

1.4. UE opracowała zasady, które mają pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości jej
prawodawstwa (w tym m.in. przepisów dotyczących WRF). W 2016 r. Parlament, Rada 
i Komisja zawarły Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa, a w 2017 r. Komisja wydała wytyczne dotyczące lepszego 
stanowienia prawa (aktualizację wytycznych z 2015 r. dotyczących lepszego 
stanowienia prawa), którym towarzyszył zestaw szczegółowych uwag zawierający 
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wytyczne, wskazówki i najlepsze praktyki, zwany Zestawem instrumentów służących 
lepszemu stanowieniu prawa. Zarówno w porozumieniu, jak i w wytycznych uznano, że 
jakość prawodawstwa (która w przypadku przepisów dotyczących WRF wpływa na 
kształt i przyszłe wykonanie programów wydatków) zależy od kilku kluczowych 
elementów, takich jak: 

o ewaluacje, tj. niezależne oceny polityki lub (w przypadku WRF) programu 
wydatków pod kątem skuteczności, efektywności, spójności, adekwatności 
i unijnej wartości dodanej. Można je przeprowadzać ex post, tj. kiedy polityka lub 
program zostaną w pełni zrealizowane, lub śródokresowo, tj. w trakcie okresu 
realizacji;  

o oceny skutków, w których analizuje się prawdopodobne skutki inicjatywy 
politycznej lub (w przypadku WRF) proponowanego programu wydatków. 
Opierają się one na wnioskach wyciągniętych z realizacji wcześniejszych 
programów przedstawionych w odnośnych ewaluacjach. Mogą również 
uwzględniać wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli. 
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Zakres kontroli i podejście kontrolne 
1.5. Główne pytanie kontrolne w ramach niniejszego rozdziału dotyczyło tego, czy 
i w jaki sposób Komisja, jak również Parlament i Rada wykorzystali doświadczenia 
i wnioski zdobyte w poprzednich okresach WRF, by udoskonalić koncepcję i wykonanie 
programów wydatków na lata 2021–2027. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Trybunał 
skoncentrował się na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach, które są istotne 
w kontekście wyników osiąganych w ramach programów, i przeanalizował, czy: 

o istnieje procedura umożliwiająca Komisji wykorzystanie dotychczasowych 
doświadczeń w przygotowywanych przez nią wnioskach w sprawie nowych 
przepisów (pkt 1.9–1.23); 

o we wnioskach ustawodawczych Komisji uwzględniane są wnioski wyciągnięte 
z ewaluacji, kontroli i ocen skutków (pkt 1.24–1.27); 

o istotne zmiany mające wpływ na wykonanie proponowanych programów 
wydatków mogą być powiązane z ocenami skutków (w tym z ocenami 
opracowanymi przez Parlament lub Radę) bądź z innymi dokumentami 
obejmującymi zgromadzone dotychczas wnioski i doświadczenia (pkt 1.28–1.32). 

1.6. Spośród 48 programów wydatków ustanowionych na lata 2021–2027 Trybunał 
skoncentrował się na pięciu, na które przypada łącznie 60 % całkowitego budżetu WRF. 
Są to: 

o dwa instrumenty z działu 2 WRF „Spójność, odporność i wartości”: 1) Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 2) Fundusz Spójności; 

o dwa instrumenty z działu 3 WRF „Zasoby naturalne i środowisko”, stanowiące 
dwa filary wspólnej polityki rolnej (WPR): 3) Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 
(EFRG) oraz 4) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW); 

o jeden instrument z działu 6 WRF „Sąsiedztwo i świat”: 5) Instrument Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR). 

1.7. Jak przedstawiono w tabeli 1.1, Trybunał przeanalizował sześć procedur 
ustawodawczych dotyczących tych programów, a także jedną procedurę dotyczącą 
całych WRF (w tym 17 powiązanych ewaluacji i trzy oceny skutków). 
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Tabela 1.1 – Trybunał przeanalizował sześć procedur ustawodawczych 
dotyczących pięciu programów i jedną dotyczącą całych WRF 

Procedura 
ustawodawcza Rozporządzenie Odnośne programy 

2018/0197/COD Rozporządzenie w sprawie 
EFRR i Funduszu Spójności  

EFRR i Fundusz Spójności 

2018/0196/COD Rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów 

2018/0216/COD 
Rozporządzenie w sprawie 
planów strategicznych 
w ramach WPR* 

EFRG i EFRROW 
(WPR) 2018/0218/COD Rozporządzenie w sprawie 

wspólnej organizacji rynków* 

2018/0217/COD Rozporządzenie horyzontalne 
w sprawie WPR* 

2018/0243/COD Rozporządzenie ustanawiające 
ISWMR ISWMR 

2018/0132/APP Rozporządzenie w sprawie 
WRF Wszystkie 

* Wniosek ustawodawczy – do momentu zakończenia prac kontrolnych przez Trybunał rozporządzenie
nie zostało jeszcze przyjęte.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.8. Komisja przedstawiła wyżej wymienione wnioski ustawodawcze w maju
i czerwcu 2018 r. Do momentu zakończenia prac kontrolnych przez Trybunał we 
wrześniu 2021 r. współprawodawcy nie przyjęli jeszcze przepisów dotyczących WPR. 
W związku z tym w przypadku dwóch programów WPR Trybunał nie mógł uwzględnić 
zmian we wnioskach ustawodawczych Komisji. Szczegółowy opis podejścia i metodyki 
Trybunału znajduje się w dodatku do niniejszego sprawozdania. 

16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM:2018:372:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM:2018:375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52018PC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM:2018:460:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52018PC0322
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Podejście oparte na lepszym 
stanowieniu prawa pomaga Komisji 
w wyciąganiu wniosków na przyszłość 
1.9. Podejście Komisji oparte na lepszym stanowieniu prawa pomaga w wyciąganiu
wniosków na przyszłość i wykorzystywaniu ich do poprawy wyników. Trybunał 
sprawdził, czy Komisja spełniła pewne kluczowe wymogi wynikające z tego podejścia, 
które w jego opinii przyczyniają się do tego, by proces kształtowania polityki UE 
w większym stopniu opierał się na dowodach i był bardziej przejrzysty: 

o Wnioski i doświadczenia z ewaluacji wcześniejszych działań UE powinny być
dostępne i należy je uwzględniać w pracach nad ocenami skutków od samego
początku (zasada „najpierw oceniaj”). Odpowiednie dowody z ewaluacji powinny
być dostępne, tak aby usprawnić przygotowywanie nowych inicjatyw.

o Ewaluacje i oceny skutków należy publikować.

o We wnioskach z ewaluacji należy jasno wskazać wnioski na przyszłość, a właściwe
dyrekcje generalne (DG) powinny wskazać odpowiednie działania następcze.

o Oceny skutków muszą zawierać porównanie wariantów strategicznych
opierające się na ich skutkach gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
Wszystkie istotne skutki należy ocenić jakościowo, a w miarę możliwości również
ilościowo.

o Zanim Komisja będzie mogła przedstawić wniosek ustawodawczy, na ogół
wymagana jest pozytywna opinia na temat towarzyszącej mu oceny skutków
wydana przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej, którą Komisja powołała w 2016 r.,
powierzając jej zadanie oceniania jakości wszystkich ocen skutków
i najważniejszych ewaluacji.

W większości przypadków Komisja przestrzegała zasady 
„najpierw oceniaj”, a ograniczenia w tym zakresie były 
powiązane zasadniczo z cyklem WRF 

1.10. W kontekście unijnych programów wydatków pełne stosowanie zasady
„najpierw oceniaj” jest utrudnione nie tylko ze względu na czas potrzebny na uzyskanie 
produktów i wyników programów, lecz także z uwagi na czas potrzebny na ich ocenę. 
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Na przykład sporządzenie oceny ex post danego programu nie jest możliwe w takim 
czasie, by można było uwzględnić ją w ocenie skutków na potrzeby następnego okresu 
WRF. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest oparcie ocen skutków na potrzeby 
następnych WRF na ocenach śródokresowych dotyczących bieżącego okresu WRF 
(które – o ile są dostępne5 – mogą zapewnić jedynie wstępną ocenę wyników 
osiągniętych w ramach programu) oraz na ocenach ex post dotyczących poprzednich 
WRF. Efekt ten potęguje zasada n+3, która w przypadku części programów umożliwia 
dokonywanie płatności do trzech lat po zaciągnięciu odnośnego zobowiązania 
budżetowego (zob. rys. 1.2). 

Rys. 1.2 – W najlepszym przypadku w ocenach skutków na potrzeby WRF 
wykorzystuje się oceny śródokresowe z poprzedniego okresu oraz oceny 
ex post z jeszcze wcześniejszego okresu 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.11. W odniesieniu do procedur ustawodawczych objętych próbą Trybunału Rada
ds. Kontroli Regulacyjnej stwierdziła6, że Komisja na ogół przestrzegała zasady 
„najpierw oceniaj”. Jedynym wyjątkiem pod tym względem był pakiet wniosków 
ustawodawczych w sprawie WPR. W tym przypadku Komisja mogła wprawdzie polegać 
na pewnych stosunkowo niedawnych ewaluacjach WPR, lecz pełen zestaw takich ocen 
(ewaluacja ex post WRF na lata 2007–2013 lub ocena śródokresowa WRF na lata 2014–
2020), który obejmowałby wszystkie istotne aspekty WPR, nie był dostępny na czas, 
tak aby można go uwzględnić w ocenie skutków. Zważywszy na ograniczenia opisane 
w pkt 1.10, ocena Trybunału w sprawie stosowania zasady „najpierw oceniaj” 
potwierdza wyniki oceny Rady ds. Kontroli Regulacyjnej. 

5 Zob. również pkt 2.31 sprawozdania rocznego Trybunału za 2020 r. 

6 Rada ds. Kontroli Regulacyjnej, „Annual report 2018”, załącznik: „Impact assessments and 
evaluations”. 

WRF 2021–2027

Ocena śródokresowa

Ocena skutków

WRF 2014–2020Ocena skutków Ocena ex post

WRF 2007–2013 Ocena ex post

Ocena śródokresowa

18

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rsb_report_2018_en.pdf


1.12. Komisja nie dokonała oceny skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów zawierającego ważne przepisy horyzontalne, które 
mają zastosowanie do EFRR, Funduszu Spójności i sześciu innych programów. W swojej 
opinii7 w sprawie wniosku ustawodawczego Trybunał zauważył, że takie postępowanie 
Komisji różniło się od działań podjętych w 2011 r. w odniesieniu do okresu 2014–2020. 
Wobec braku oceny skutków nie było wystarczających dowodów na to, że Komisja 
dokonała w swoim wniosku optymalnych wyborów co do niektórych kluczowych 
parametrów i rozwiązań mających wpływ na realizację przedmiotowych programów. 

Ewaluacje i oceny skutków są publikowane, ale mogą być 
trudne do znalezienia 

1.13. W wytycznych z 2015 r. dotyczących lepszego stanowienia prawa
wprowadzono zmianę sposobu przeprowadzania ewaluacji. Komisja wcześniej zlecała 
przeprowadzenie ewaluacji ekspertom zewnętrznym. Wraz z wejściem w życie nowych 
wytycznych zaczęła ona opracowywać ewaluacje wewnętrznie – w formie 
dokumentów roboczych służb Komisji sporządzanych przez odpowiednie dyrekcje 
generalne. Badania oceniające przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych nadal 
będą jednak stanowić jeden z kluczowych wkładów. Aby poinformować o rezultatach 
ewaluacji i powiązanych badań, wykorzystuje się rozmaite kanały. Zewnętrzne badania 
oceniające są dostępne w serwisie EU Bookshop, dokumenty robocze służb Komisji 
zawierające ewaluacje i oceny skutków można natomiast znaleźć na portalu EUR-Lex, 
w oficjalnym rejestrze dokumentów Komisji i na portalu „Wyraź swoją opinię”. Często 
odpowiednie dokumenty można również znaleźć na stronach internetowych 
odpowiednich dyrekcji generalnych8. 

1.14. Publikowanie ewaluacji i ocen skutków stanowi doskonałą okazję do
nawiązania kontaktu z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa. 
Rozpowszechnianie wyników ewaluacji jest niezbędnym warunkiem aktywnej dyskusji. 
Aby zapewnić maksymalną przejrzystość i łatwość dostępu, w wytycznych Komisji 
określono, że dokumenty robocze służb Komisji zawierające ostateczną ewaluację 

7 Pkt 5, 81 i 113 opinii nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy. 

8 „Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play”, PE 611.020, 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, listopad 2017 r. 
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muszą być publikowane centralnie wraz z powiązanym badaniem zewnętrznym i opinią 
Rady ds. Kontroli Regulacyjnej (w stosownych przypadkach)9. 

1.15. Nie ma jednak jednego punktu, za pośrednictwem którego można by uzyskać 
dostęp do wszystkich opublikowanych, trwających i planowanych ewaluacji i ocen 
skutków. Znalezienie odpowiednich informacji stanowi poważne wyzwanie. 
W komunikacie Komisji z kwietnia 2021 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 
przewidziano powiązanie różnego rodzaju rejestrów dowodowych i portali oraz 
podjęcie współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą w celu utworzenia wspólnego 
rejestru dowodowego, tzw. wspólnego portalu legislacyjnego. Dzięki temu każda osoba 
zainteresowana kwestią kształtowania polityki UE zyska łatwy dostęp do wszystkich 
dowodów stanowiących podstawę danej inicjatywy10. 

W ewaluacjach przedstawia się wnioski na przyszłość, ale 
działania następcze nie są jasno zdefiniowane 

1.16. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa we 
wnioskach z ewaluacji należy przedstawić wnioski na przyszłość, zapewniając tym 
samym wkład w przyszły rozwój polityki. Na ogół w ewaluacjach przeanalizowanych 
przez Trybunał jasno opisano dotychczasowe doświadczenia i wyciągnięte wnioski, 
a także przedstawiono je w specjalnej sekcji, co ułatwiło ich znalezienie. 

1.17. W wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa stwierdza się 
również, że rezultaty ewaluacji powinny zostać przeanalizowane, a w stosownych 
przypadkach towarzyszyć im powinny działania następcze. Zgodnie z wytycznymi 
działania następcze będące wynikiem ewaluacji należy określić w rocznych planach 
zarządzania, które są publikowane przez odpowiednie dyrekcje generalne Komisji. 
W wytycznych zauważono również, że wskazanie planowanych działań następczych 
i informowanie o nich zapewnia większą przejrzystość i stanowi część procesu 
akceptowania rozliczalności i odpowiedzialności za działania UE. 

1.18. Trybunał przeanalizował plany zarządzania Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
(DG REGIO), DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) 

                                                      
9 Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa, rozdział VI – Guidelines on evaluation 

(including fitness checks), Komisja Europejska. 

10 „Lepsze stanowienie prawa: połączenie sił na rzecz stanowienia lepszego prawa”, Komisja 
Europejska. 
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oraz DG ds. Partnerstw Międzynarodowych (DG INTPA) na lata 2018–2021. Na 
podstawie tej analizy stwierdził on, że nie wskazano w nich wyraźnie działań 
następczych, które opierałyby się na rezultatach ewaluacji programów wydatków UE. 
Co więcej, w toku analizy 17 ewaluacji Trybunał znalazł dwa przypadki, w których plany 
działań następczych stanowiły odrębne dokumenty wewnętrzne Komisji i tym samym 
nie były publicznie dostępne. Trybunał przeanalizował również wewnętrzne instrukcje 
Komisji na ten sam okres dotyczące przygotowywania takich planów zarządzania 
i stwierdził, że instrukcje dotyczące planów na lata 2018 i 2019 zawierały wymóg 
uwzględnienia działań następczych wynikających z ewaluacji, lecz wersje instrukcji na 
lata 2020 i 2021 nie obejmowały już takiego wymogu. 

W ocenach skutków przedstawia się wprawdzie różne warianty, 
ale z ograniczoną analizą ilościową 

1.19. Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa przewidują, że w ocenach
skutków należy porównywać warianty strategiczne na podstawie ich skutków 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przy czym w miarę możliwości należy 
uwzględniać wyrażone ilościowo koszty i korzyści. W ocenach skutków 
przeanalizowanych przez Trybunał przedstawiono różne warianty, lecz nie zawsze były 
to kompleksowe scenariusze alternatywne obejmujące wszystkie istotne aspekty 
programu. W odniesieniu do aspektów, które zostały uwzględnione, te różne warianty 
były porównywalne głównie na podstawie informacji jakościowych, ponieważ 
informacje ilościowe, takie jak ocena kosztów i korzyści lub analiza kosztów i wyników, 
były ograniczone (zob. tabela 1.2). Tymczasem odpowiednia analiza ilościowa mogłaby 
pomóc czytelnikom lepiej osądzić względne zalety wariantu zalecanego w ocenie 
skutków. 

Tabela 1.2 – W ocenach skutków przedstawia się różne warianty, które 
są porównywalne pod względem jakościowym, ale obejmują 
ograniczoną analizę ilościową 

EFRR i Fundusz Spójności EFRG i EFFROW ISWMR 

Prezentacja kilku wariantów 

W ocenie skutków 
przedstawiono scenariusz 
bazowy i trzy warianty, jak 
poradzić sobie 
z planowanym 
ograniczeniem wydatków 
o 10 %: 1) jednakowa

W ocenie skutków 
przedstawiono scenariusz 
bazowy i trzy warianty. 
Warianty te nie 
wykluczają się wzajemnie, 
lecz uwzględniono w nich 
szereg różnych 

Warianty w ocenie 
skutków są raczej 
podwariantami jednego 
wariantu, ponieważ cała 
analiza porównawcza 
ogranicza się do tego, 
które instrumenty 
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EFRR i Fundusz Spójności EFRG i EFFROW ISWMR 

redukcja we wszystkich 
obszarach, 
2) koncentracja
geograficzna (brak cięć
w przypadku krajów
rozwijających się) oraz
3) koncentracja
tematyczna (przyznanie
priorytetu innowacjom,
MŚP i środowisku).

priorytetów, na których 
państwa członkowskie 
mogą chcieć się skupić. 

zewnętrzne i gwarancje 
budżetowe należy włączyć 
do ISWMR. 

Porównywalność 

Analiza zalet i wad 
wariantów, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
szacowanego wpływu na 
PKB UE. 

Analiza oczekiwanej 
skuteczności 
poszczególnych 
wariantów w osiąganiu 
celów WPR. 

Analiza zalet i wad 
włączenia odrębnych 
instrumentów 
zewnętrznych do ISWMR, 
a także wnioski dotyczące 
poszczególnych 
instrumentów. 

Kwantyfikacja 

W ocenie skutków brakuje 
szczegółowej oceny 
kosztów i korzyści lub 
analizy kosztów 
i wyników. 

Ocena skutków obejmuje 
ilościową analizę 
aspektów 
środowiskowych 
i gospodarczych takich jak 
skutki dystrybucyjne, lecz 
brakuje w niej 
szczegółowej oceny 
kosztów i korzyści lub 
analizy kosztów 
i wyników. 

Ocena skutków jest 
skoncentrowana głównie 
na podobnych celach 
i aspektach spójności, lecz 
bez kwantyfikacji. 

Określenie preferowanego wariantu 

Tak, w sposób 
jednoznaczny (wariant 3, 
tj. koncentracja 
tematyczna). 

Nie, w ocenie skutków 
zasugerowano, że 
najlepszą opcją może być 
połączenie różnych 
przedstawionych 
wariantów. 

Tak, w ocenie skutków 
wskazano, które 
instrumenty należy 
włączyć do ISWMR. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przyczynia się do poprawy 
jakości ewaluacji i ocen skutków 

1.20. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa Rada ds.
Kontroli Regulacyjnej analizuje jakość wszystkich ocen skutków i wybranych ewaluacji, 
które uznaje za najważniejsze. Jak pokazano na rys. 1.3, obciążenie pracą w Radzie ds. 
Kontroli Regulacyjnej jest znaczne: w latach 2017–2020 przeanalizowała ona 171 ocen 
skutków i 58 ewaluacji – łącznie 229 przypadków, z czego 42 (18 %) dotyczyły 
bezpośrednio WRF. W przypadku Rady ds. Kontroli Regulacyjnej obciążenie pracą 
wynosi średnio około 60 przypadków rocznie, ale podlega ono wahaniom w zależności 
od etapu realizacji WRF i szerzej rozumianego cyklu wdrażania polityki UE. 

1.21. W każdym przeanalizowanym przypadku Rada ds. Kontroli Regulacyjnej
wydaje opinię, która może być negatywna albo pozytywna (bądź, w przypadku ocen 
skutków, również „pozytywna z zastrzeżeniami”). Oceny skutków, które uzyskały 
negatywną opinię Rady ds. Kontroli Regulacyjnej przy pierwszym przedłożeniu, muszą 
zostać przeredagowane z uwzględnieniem uwag tego organu i przedłożone do 
kolejnego przeglądu. Drugie przedłożenie jest zazwyczaj ostatnim. Jeżeli Rada ds. 
Kontroli Regulacyjnej podtrzyma swoją negatywną opinię, jedynie wiceprzewodniczący 
Komisji do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania może 
zatwierdzić rozpoczęcie konsultacji pomiędzy służbami, zanim kolegium komisarzy 
podejmie decyzję w sprawie kontynuacji bądź przerwania prac nad inicjatywą. 
W przypadku ewaluacji negatywna opinia Rady ds. Kontroli Regulacyjnej nie 
uniemożliwia publikacji, ale w większości przypadków zainteresowane dyrekcje 
generalne korygują wstępną wersję i starają się uzyskać pozytywną opinię przy drugim 
przedłożeniu. 

1.22. Ponadto Rada ds. Kontroli Regulacyjnej ocenia jakość poszczególnych wersji
ewaluacji i oceny skutków po każdorazowym przedłożeniu, a także analizuje 
odpowiednią wersję końcową przed publikacją, przyznając punkty za szereg kryteriów. 
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej oceniała jakość ewaluacji i ocen skutków w ostatecznej 
wersji średnio o 15 % wyżej niż jakość pierwszych projektów, które poddawała 
przeglądowi. Poprawa ta była większa w przypadkach, w których wstępna ocena była 
negatywna (29 %), lecz można ją było zaobserwować również w przypadkach wstępnie 
zaopiniowanych pozytywnie (10 %), w których Rada ds. Kontroli Regulacyjnej zaufała 
zainteresowanym dyrekcjom generalnym, że wdrożą jej uwagi zawarte w przeglądzie, 
bez konieczności ponownego przedłożenia. Stopień, w jakim doszło do poprawy, był 
podobny w odniesieniu do ewaluacji i ocen skutków, jak i w przypadkach dotyczących 
WRF i przypadkach niezwiązanych z WRF. 
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Rys. 1.3 – Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przyczynia się do poprawy 
jakości ocen skutków i ewaluacji 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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1.23. Trybunał przeanalizował sześć przypadków związanych z WRF: trzy oceny
skutków i trzy ewaluacje. Na tej podstawie był on w stanie zaobserwować konkretną 
poprawę jakości, którą można przypisać przeglądowi przeprowadzonemu przez Radę 
ds. Kontroli Regulacyjnej. Trybunał uznał również, że oceny jakości tych dokumentów 
dokonane przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej są uzasadnione zarówno w przypadku 
wersji początkowych, jak i końcowych. 
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Komisja przygotowywała wnioski 
ustawodawcze z uwzględnieniem 
dotychczasowych doświadczeń 
1.24. Trybunał stwierdził, że w siedmiu zbadanych wnioskach ustawodawczych
Komisja zasadniczo uwzględniła dotychczasowe doświadczenia i wnioski 
z odpowiednich ewaluacji i kontroli, choć nie zawsze zrobiła to w pełni, a w niektórych 
przypadkach jedynie w ograniczonym zakresie. Ponadto wniosek ustawodawczy 
Komisji dotyczący podstawowego aktu regulującego dany program stanowi jedynie 
pierwszy krok w procesie opracowania jego koncepcji i sam w sobie nie może 
zagwarantować, że w ramach programu osiągnięte zostaną lepsze wyniki. Po pierwsze, 
przepisy przyjęte na podstawie takiego wniosku są wynikiem negocjacji 
ustawodawczych między Parlamentem Europejskim a Radą i często obejmują istotne 
zmiany. Po drugie, na późniejszym etapie należy określić niektóre kluczowe wymogi 
i ustalenia w aktach wykonawczych i delegowanych niższego szczebla. Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze po konsultacjach z komitetami, w których zasiadają 
przedstawiciele państw członkowskich. Akty delegowane są z kolei przyjmowane – 
z zastrzeżeniem prawa sprzeciwu Parlamentu i Rady w sprawie ich wejścia w życie – po 
uwzględnieniu opinii ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie. W ramach 
zarządzania dzielonego wykonanie programu będzie w dużej mierze zależeć od 
szczegółowych przepisów regulujących wdrażanie różnych programów operacyjnych, 
planów strategicznych WPR i podobnych dokumentów programowych, które państwa 
członkowskie muszą przedłożyć, a Komisja zatwierdzić przed faktycznym rozpoczęciem 
wdrażania. 

1.25. W niniejszej sekcji Trybunał przedstawił trzy przykłady dotychczasowych
doświadczeń i wniosków i przeanalizował, w jaki sposób Komisja uwzględniła je we 
wnioskach ustawodawczych. Pierwszy z nich dotyczy ogólnej struktury działań 
zewnętrznych UE, którą Komisja radykalnie zmieniła w odpowiedzi na wcześniejsze 
diagnozy i zalecenia (zob. ramka 1.1). 
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Ramka 1.1 

Wnioski na przyszłość: należy połączyć różne instrumenty działań 
zewnętrznych 

Na czym polegał problem i jakie wyciągnięto wnioski na przyszłość? 

W WRF na lata 2014–2020 w dziale „Globalny wymiar Europy” współistniało wiele 
instrumentów finansowania zewnętrznego. W ocenach śródokresowych 
obejmujących te instrumenty stwierdzono, że duża liczba programów przekłada 
się na ryzyko nakładania się działań, braku synergii i mnożenia uzgodnień 
wykonawczych11. Ponadto podkreślono w nich potrzebę uproszczenia metod pracy 
i zwiększenia spójności. 

Trybunał argumentował, że istnienie wielu instrumentów (takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju) poza budżetem UE zwiększa złożoność uzgodnień operacyjnych 
i negatywnie wpływa na rozliczalność12. Komisja uwzględniła tę kwestię 
w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE z 2017 r., 
stwierdzając, że: „[n]ależy stosować możliwie jak najmniej dodatkowych 
instrumentów poza budżetem UE, gdyż zakłócają one zrozumienie budżetu 
i zagrażają kontroli demokratycznej, przejrzystości i dobremu zarządzaniu”. 

W jaki sposób Komisja wykorzystała dotychczasowe doświadczenia i wnioski we 
wniosku ustawodawczym? 

Dotychczasowe doświadczenia i wnioski skłoniły Komisję do zaproponowania 
zmiany struktury instrumentów finansowania zewnętrznego, tak aby zwiększyć 
spójność między programami regionalnymi i tematycznymi oraz usprawnić 
procedury13. Przyjęcie w czerwcu 2021 r. rozporządzenia ustanawiającego ISWMR 
znacznie ograniczyło liczbę instrumentów działań zewnętrznych – osiem14 

                                                      
11 Zob. COM(2017) 720 final, s. 20, i SWD(2017) 601 final, s. 22. 

12 Zob. pkt 26–30 i 40 przeglądu nr 1/2018 pt. „Future of EU finances: reforming how the EU 
budget operates (Briefing Paper)”, luty 2018 r., oraz pkt 2.29–2.31 i ramka 2.8 w rozdziale 2 
sprawozdania rocznego Trybunału za 2016 r. 

13 Ocena skutków towarzysząca wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej, s. 19. 

14 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), 
Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, Instrument Współpracy 
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, Instrument Partnerstwa, wspólne rozporządzenie 
wykonawcze oraz Europejski Fundusz Rozwoju (EFR). 
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wcześniej odrębnych instrumentów (w tym EFR, który został włączony do budżetu) 
połączono w jeden instrument służący finansowaniu działań zewnętrznych. 

Trybunał uważa jednak, że jest za wcześnie, aby w pełni ocenić, w jakim stopniu 
ISWMR doprowadzi do uproszczenia procedur i zwiększenia spójności w praktyce. 
To, w jakim zakresie osiągnięto wspomniane powyżej cele, okaże się dopiero na 
etapie programowania i następnie wdrażania ISWMR. 

1.26. Kolejny przykład dotyczy monitorowania i pomiaru wyników w obszarze
spójności. W tym przypadku Komisja wykorzystała dotychczasowe 
doświadczenia i wnioski i określiła zestaw wspólnych wskaźników rezultatu dla EFRR, 
Funduszu Spójności i powiązanych programów (zob. ramka 1.2). W ten sposób 
zwiększyła jednak łączną liczbę wskaźników na szczeblu UE, co podważa inne wnioski 
na przyszłość, w myśl których w programach należy stosować mniejszą liczbę (bardziej 
adekwatnych) wskaźników, w tym również na szczeblu UE. Takie kompromisy są często 
nieuniknione przy opracowywaniu koncepcji programów wydatków. 

Ramka 1.2 

Wnioski na przyszłość: EFRR i Fundusz Spójności powinny mieć 
wspólne wskaźniki rezultatu 

Na czym polegał problem i jakie wyciągnięto wnioski na przyszłość? 

W przepisach dotyczących WRF na lata 2014–2020 w odniesieniu do EFRR 
i Funduszu Spójności ustanowiono wykaz wspólnych wskaźników produktu. Nie 
przyjęto jednak wspólnych wskaźników rezultatu dla obu tych funduszy. 

Zamiast tego w przypadku każdego programu operacyjnego określono różne 
zestawy wskaźników rezultatu, zwiększając tym samym obciążenie 
administracyjne i uniemożliwiając miarodajną agregację rezultatów na szczeblu 
UE. Trybunał zalecił, aby w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027 Komisja 
zaproponowała zestaw wspólnych wskaźników rezultatu15. 

15 Zob. sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. „Negocjacje Komisji dotyczące umów 
partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014-2020 – wydatki są bardziej 
ukierunkowane na priorytety strategii »Europa 2020«, lecz mechanizmy pomiaru 
wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane” oraz sprawozdanie specjalne 
nr 21/2018 pt. „Wybór i monitorowanie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS 
w latach 2014–2020 są nadal ukierunkowane głównie na produkty”. 
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W jaki sposób Komisja wykorzystała dotychczasowe doświadczenia i wnioski we 
wniosku ustawodawczym? 

Komisja przeprowadziła analizę wskaźników na lata 2014–2020, aby ocenić 
możliwość poszerzenia wykazu wspólnych wskaźników produktu oraz wykonalność 
opracowania wykazu wspólnych wskaźników bezpośredniego rezultatu 
w odniesieniu do działań w ramach EFRR i Funduszu Spójności po 2020 r. 

Pakiet ustawodawczy na okres programowania 2021–2027 obejmuje wykaz 
wspólnych wskaźników rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności. Te wskaźniki będą 
służyć do pomiaru skutków działań objętych wsparciem dla beneficjentów, w tym 
skutków krótkoterminowych. 

 

1.27. W niektórych przypadkach wnioski ustawodawcze Komisji odzwierciedlały 
dotychczasowe doświadczenia i wnioski jedynie w ograniczonym zakresie. Przykładem 
takiej sytuacji jest kwestia zwiększenia i realistycznego pomiaru wkładu WPR 
w działania w dziedzinie klimatu (zob. ramka 1.3). 

Ramka 1.3 

Wnioski na przyszłość: podejście przyjęte w celu oceny wkładu WPR 
w działania w dziedzinie klimatu powinno lepiej odzwierciedlać 
rzeczywistość 

Na czym polegał problem i jakie wyciągnięto wnioski na przyszłość? 

Aby złagodzić zmianę klimatu, UE wyznaczyła szereg celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych: na 2020 r. (o 20 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.), 2030 r. 
(o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r.) i 2050 r. (zerowa emisja netto). We 
wszystkich tych trzech głównych celach uwzględniono co prawda sektor rolny, ale 
jak dotąd nie uzgodniono żadnego odrębnego celu sektorowego w odniesieniu do 
rolnictwa16. 

Wkład WPR w działania w dziedzinie klimatu jest mierzony jako część 
zobowiązania UE do wydania określonej części jej budżetu (20 % w WRF na lata 
2014–2020 i 25 % w WRF na lata 2021–2027) na działania związane z łagodzeniem 

                                                      
16 Ramka 6 w sprawozdaniu specjalnym nr 18/2019 pt. „Emisje gazów cieplarnianych w UE – 

choć sprawozdawczość jest odpowiednia, niezbędne są bardziej precyzyjne informacje na 
temat przyszłych redukcji emisji”. 
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zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej. W sprawozdaniu z 2016 r.17 
Trybunał stwierdził jednak, że sposób, w jaki stosowano metodę monitorowania, 
doprowadził do przeszacowania wkładu WPR o prawie jedną trzecią. Trybunał 
ustalił również, że informacje na temat oczekiwanych rezultatów wydatków 
związanych z klimatem, na przykład w zakresie redukcji emisji, były ograniczone. 
W związku z tym zalecił on, by przy sporządzaniu szacunków stosować zasadę 
zachowawczości oraz by skorygować zawyżone szacunki dotyczące wydatków 
z WPR na rzecz klimatu. W sprawozdaniu z 2021 r.18 Trybunał zauważył, że choć na 
WPR przeznaczono połowę wydatków UE na rzecz klimatu, emisje z sektora 
rolnego zmniejszyły się jedynie w nieznacznym stopniu od 2010 r. 

W jaki sposób Komisja wykorzystała dotychczasowe doświadczenia i wnioski we 
wniosku ustawodawczym? 

W przeglądzie nr 1/202019 Trybunał stwierdził, że metodyka stosowana przez 
Komisję do monitorowania wydatków z budżetu UE na rzecz klimatu pozostała 
w dużej mierze niezmieniona. Chociaż Komisja zgodnie z zaleceniem Trybunału 
zmniejszyła szacowany wkład płatności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi, znacznie zwiększyła szacowany wkład „płatności podstawowych”, tj. 
nowej podstawowej formy płatności bezpośrednich dla rolników, uzasadniając to 
tym, że płatności te podlegają „rozszerzonej warunkowości”, która obejmowała 
wcześniejsze praktyki zazieleniania. Jak Trybunał stwierdził w swojej opinii20 
z 2018 r., bardziej realistyczne byłoby jednak szacowanie wkładu płatności 
bezpośrednich w działania w dziedzinie klimatu przez uwzględnienie wyłącznie 
wsparcia wypłaconego z przeznaczeniem na obszary, na których rolnicy faktycznie 
stosują praktyki prowadzące do złagodzenia zmiany klimatu. 

                                                      
17 Sprawozdanie specjalne nr 31/2016 pt. „Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro 

w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu – mimo ambitnych prac istnieje poważne 
ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty”. 

18 Sprawozdanie specjalne nr 16/2021 pt. „Wspólna polityka rolna i klimat – przeznaczenie na 
WPR połowy wydatków UE na rzecz klimatu nie zmniejszyło emisji z gospodarstw rolnych”. 

19 Przegląd nr 1/2020 pt. „Monitorowanie wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE”. 

20 Pkt 37–38 opinii nr 7/2018 w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzeń 
odnoszących się do wspólnej polityki rolnej po 2020 r. 
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Zmiany do projektu przepisów 
dotyczących WRF były częściowo 
poparte ocenami skutków 
sporządzonymi przez Komisję, ale ani 
Parlament, ani Rada nie przygotowały 
dodatkowych ocen skutków 
1.28. W TFUE określono uprawnienia ustawodawcze Parlamentu Europejskiego
i Rady. Obie instytucje mają demokratyczny mandat i w granicach określonych 
w Traktacie mogą swobodnie korzystać z tych uprawnień ustawodawczych według 
własnego uznania. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa, którego stronami są obie te instytucje, zawiera pewne wytyczne 
dotyczące dobrych praktyk ustawodawczych i zobowiązuje te instytucje do ich 
stosowania. Art. 15 stanowi, że jeżeli obie instytucje „uznają to za stosowne 
i konieczne dla procesu legislacyjnego, będą dokonywać oceny skutków w związku 
z proponowanymi przez siebie istotnymi zmianami wniosku Komisji”. Ogólną zasadą 
będzie przy tym przyjmowanie przez nich „oceny skutków sporządzonej przez Komisję 
jako punktu wyjściowego do dalszych prac”. Określenie tego, co stanowi „istotną 
zmianę" w rozumieniu art. 15, „powinno pozostawać w gestii każdej z Instytucji”. 

1.29. Zmiany, które współprawodawcy wprowadzili w ramach siedmiu
przeanalizowanych przez Trybunał procedur ustawodawczych dotyczących przepisów 
sektorowych, a także zmiany w rozporządzeniu w sprawie WRF wprowadzone za zgodą 
Parlamentu przez Radę były liczne i Trybunał uznał wiele z nich za istotne z punktu 
widzenia przyszłych wyników programów. W większości przypadków zmiany takie 
można powiązać, przynajmniej w pewnym stopniu, z wnioskami wyciągniętymi 
z ewaluacji i kontroli oraz z oceną skutków sporządzoną przez Komisję. Tak było 
zasadniczo w przypadku wniosków dotyczących zwiększenia elastyczności 
przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie WRF (zob. ramka 1.4). 
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Ramka 1.4 

Wnioski na przyszłość: WRF powinny być bardziej elastyczne, tak aby 
można było lepiej reagować na zmieniające się okoliczności 

Na czym polegał problem i jakie wyciągnięto wnioski na przyszłość? 

W dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE z 2017 r. 
Komisja opowiedziała się za budżetem UE z „większą elastycznością w oparciu 
o stabilne ramy”, argumentując, że większa elastyczność jest niezbędna do 
reagowania na kryzysy i nieprzewidziane wydarzenia. W przeglądzie z 2018 r. 
Trybunał zasadniczo zgodził się z diagnozą Komisji, dodając, że narzędzia 
elastyczności przewidziane w WRF na lata 2014–2020 były w dużej mierze 
wykorzystywane do radzenia sobie z wpływem na budżet nieoczekiwanych 
opóźnień w realizacji programów, co pozostawiało niewiele elastyczności, aby 
stawić czoła wszelkim innym nieprzewidzianym wydarzeniom. 

W jaki sposób Komisja wykorzystała 
dotychczasowe 

doświadczenia i wnioski we wniosku 
ustawodawczym? 

W jaki sposób Rada, działająca za 
zgodą Parlamentu, zmieniła wniosek 

Komisji? 

W przeglądzie nr 6/2018 w sprawie 
wniosku Komisji dotyczącego WRF na 
lata 2021–2027 Trybunał 
zidentyfikował szereg elementów 
znacznie zwiększających ogólną 
elastyczność budżetu, w tym 
następujące aspekty: 

Rada, działająca za zgodą Parlamentu, 
zachowała niektóre z głównych 
elementów wniosku Komisji, lecz 
dokonała zmian w niektórych 
istotnych kwestiach. W bardziej 
przejrzysty sposób podzielono różne 
instrumenty szczególne na 
tematyczne i nietematyczne, 
a ponadto dokonano następujących 
zmian: 

o Zniesienie limitów dotyczących 
przenoszenia na przyszłe lata (za 
pomocą tzw. mechanizmu 
łącznego marginesu na płatności) 
niewykorzystanych środków na 
płatności, tj. różnicy między 
maksymalną dopuszczalną kwotą, 
którą UE mogła wypłacić 
w danym roku (roczny pułap 
środków na płatności), a kwotą 
faktycznie wypłaconą. Zmianę tę 
wprowadzono z myślą 
o zapewnieniu dostępności 

o Skonsolidowanie „łącznego 
marginesu na płatności” 
w „jednolity margines” 
i ponowne wprowadzenie 
limitów w odniesieniu do 
przenoszenia niewykorzystanych 
środków na płatności z danego 
roku na następny. Podobnie jak 
w przypadku WRF na lata 2014–
2020 takie limity obowiązują 
w odniesieniu do ostatnich 
trzech lat okresu, lecz tym razem 
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środków na płatności 
w przypadku opóźnień 
w realizacji programów. 

są one łącznie o około 20 % 
wyższe. 

o Zwiększenie wielkości i zakresu 
czterech instrumentów 
szczególnych funkcjonujących 
poza WRF21 do 2,4 mld euro 
rocznie (wzrost o 34 % 
w stosunku do poprzednich WRF) 
oraz doprecyzowanie, że wszelkie 
kwoty wydane z tych 
instrumentów są doliczane do 
rocznego pułapu środków na 
płatności. 

o Nieznacznie (o 4 %) zmniejszono 
łączną wartość tych 
instrumentów szczególnych (do 
2,3 mld euro rocznie), lecz mimo 
to nadal była ona o 28 % większa 
niż w poprzednim okresie. 
Ponadto utworzono nowy 
tematyczny instrument 
szczególny: tzw. pobrexitową 
rezerwę dostosowawczą 
z pułapem w wysokości 5 mld 
euro na cały okres jej 
obowiązywania. 

o Rozszerzenie możliwości 
przenoszenia na przyszłe lata 
wszelkich niewykorzystanych 
środków na zobowiązania za 
pośrednictwem tzw. rezerwy Unii 
przez umożliwienie przeznaczenia 
ich na dowolny obszar polityki 
(a nie tylko na obszary związane 
ze wzrostem, zatrudnieniem, 
migracją i bezpieczeństwem, jak 
miało to miejsce w przypadku 
WRF na lata 2014–2020). 

o Skonsolidowanie rezerwy Unii 
w jednolity margines. Utrzymano 
wprawdzie brak ograniczeń 
tematycznych w odniesieniu do 
korzystania z mechanizmu, lecz 
jednocześnie wprowadzono 
roczny limit przenoszenia 
środków na następne lata, który 
ustalono na 0,04 % łącznego 
dochodu narodowego brutto 
państw członkowskich UE. 

o Stworzenie możliwości 
ponownego wykorzystania 
anulowanych zobowiązań (tj. 
umorzeń) przez dodanie ich do 
tzw. rezerwy Unii. W przeszłości 
umorzenia wynosiły 2–5 mld euro 
rocznie. 

o Zlikwidowanie możliwości 
ponownego wykorzystywania 
anulowanych zobowiązań w ten 
sposób. 

 

1.30. W innych przypadkach zmiany wprowadzone przez współprawodawców 
znacznie odbiegały od wniosku Komisji, który opierał się na wyciągniętych przez nią 
wnioskach z dotychczasowych doświadczeń. Przykładem ilustrującym ten fakt może 
być odrzucenie przez współprawodawców wniosku Komisji dotyczącego skrócenia 

                                                      
21 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, 

rezerwa na pomoc nadzwyczajną i instrument elastyczności. 
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(z trzech do dwóch lat) okresu, w którym płatności w ramach programów wieloletnich 
można nadal dokonywać po zaciągnięciu zobowiązania budżetowego (zob. ramka 1.5). 

Ramka 1.5 

Wnioski na przyszłość: zasadę „n+3” należy zastąpić zasadą „n+2” 

UE wydatkuje znaczną część swojego budżetu za pośrednictwem programów 
wieloletnich, takich jak EFRR i Fundusz Spójności. W WRF na lata 2014–2020 
zasada n+3 pozwalała na kontynuowanie wydatków w ramach takich programów 
do 2023 r., tj. przez trzy lata po formalnym zakończeniu okresu (zob. również 
pkt 1.10). Była to zmiana w porównaniu z poprzednimi okresami (2000–2006 
i 2007–2013), kiedy to obowiązywała zasada n+2. 

Zasadę n+3 wprowadzono, aby zapewnić więcej czasu na zrekompensowanie 
powolnego wdrażania programów i słabej absorpcji środków na początku okresu. 
Jak zauważył Trybunał22, spowodowało to jednak problemy w zakresie zarządzania 
budżetem i wykonania budżetu takie jak: 

o przyczynienie się do wzrostu zobowiązań pozostających do spłaty, tj. kwot, 
które Komisja zobowiązała się wypłacić z budżetu UE, lecz jeszcze nie 
wypłaciła; 

o zwiększenie obciążenia administracyjnego przez wydłużenie do trzech lat 
okresu, w którym nakładają się na siebie dwa okresy wieloletnich ram 
finansowych mających dwa odrębne zbiory zasad; 

o osłabienie zachęty do wcześniejszego uzyskiwania produktów – i następnie 
rezultatów – co w niektórych przypadkach faktycznie prowadzi do opóźnienia 
ich o rok w porównaniu z zasadą n+2. 

W jaki sposób Komisja wykorzystała 
dotychczasowe doświadczenia i wnioski 

we wniosku ustawodawczym? 

W jaki sposób współprawodawcy 
zmienili wniosek Komisji? 

W odniesieniu do okresu 2021–2027 we 
wniosku dotyczącym rozporządzenia 

Współprawodawcy zdecydowali, że 
zasada n+3 będzie w dalszym ciągu 
stosowana w latach 2021–2026, 

                                                      
22 Pkt 34–39 przeglądu nr 5/2019 pt. „Przegląd punktowy w trybie pilnym. Zobowiązania 

pozostające do spłaty w budżecie UE – szczegółowa analiza zagadnienia”, kwiecień 2019 r.; 
pkt 58–68 sprawozdania specjalnego nr 36/2016 pt. „Ocena mechanizmów zamknięcia 
programów rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze spójności na lata 2007–
2013”. 
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w sprawie wspólnych przepisów 
Komisja powróciła do zasady n+223. 
Komisja zaproponowała tę zmianę 
„w celu wspierania należytego 
zarządzania finansami i terminowej 
realizacji” i argumentowała, że zmiana 
ta powinna być wykonalna, ponieważ 
„uproszczenia przepisów pomogą 
w zmniejszeniu opóźnień 
w programach”24. 
Jak wspomniano w pkt 1.12, Komisja nie 
opracowała jednak oceny skutków na 
poparcie tego horyzontalnego wniosku 
ustawodawczego. 

i odpowiednio zmienili wniosek 
Komisji. 
 

 

1.31. Ani Parlament, ani Rada nie sporządziła żadnych ocen skutków w odniesieniu 
do wniosku ustawodawczego Komisji dotyczącego WRF i programów wydatków 
objętych tymi ramami. Trybunał zwrócił też uwagę, że Parlament skrytykował Radę za 
nieprzygotowanie ocen skutków w odniesieniu do zaproponowanych przez nią 
istotnych zmian25. Z ustaleń Trybunału wynika, że obydwie instytucje opracowały 
wewnętrzne wytyczne dotyczące przeprowadzania ocen skutków. Zgodnie z 
Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa 
obydwie instytucje podkreślają w swoich wytycznych, że będą w pełni uwzględniać 
oceny skutków przygotowane przez Komisję. Ponadto wymieniają one pewne warunki, 
jakie muszą zostać spełnione, aby któraś z tych instytucji opracowała własną ocenę 
skutków. Taka nowa ocena musiałaby mieć szerokie wsparcie polityczne, a ponadto nie 
mogłaby nadmiernie opóźnić procedury ustawodawczej. Co więcej, w wytycznych 
obydwu instytucji zauważono, że nowa ocena skutków może zostać uznana za 
niezbędną jedynie w przypadku „istotnych” zmian we wniosku ustawodawczym 
Komisji. Żadna z instytucji nie zdefiniowała jednak, co decyduje o tym, że dana zmiana 
jest „istotna”, ani nie określiła odnośnych kryteriów w tym celu. Z wytycznych 

                                                      
23 Art. 99 projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz art. 36 projektu 

rozporządzenia w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej. 

24 Uzasadnienie towarzyszące wnioskowi ustawodawczemu Komisji. Zob. również dokument 
Komisji z 2017 r. otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, sekcja 4.1.3. 

25 Pkt 12 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierającej uwagi 
stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada 
(2020/2142(DEC)). 
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Parlamentu wynika, że „trudno jest podać definicję »istotnej« zmiany właściwą we 
wszystkich kontekstach – jest to ocena, którą należy przeprowadzać indywidualnie 
w każdym przypadku”. W wytycznych Rady zalecane jest podobne podejście opierające 
się na indywidualnej analizie. Trybunał zgadza się co prawda, że opracowanie jednej 
powszechnie obowiązującej definicji może być niewykonalne, lecz jednocześnie jest 
zdania, że brak kryteriów pozwalających ustalić, czy dana zmiana jest istotna, wiąże się 
z ryzykiem, iż różne komisje obu instytucji będą przyjmować rozbieżne wykładnie 
i praktyki. 

1.32. Trybunał sprawdził, czy współprawodawcy uwzględnili jego opinie26 na temat 
przeanalizowanych wniosków ustawodawczych. Z jego ustaleń wynika, że wzięto pod 
uwagę część jego sugestii (zob. ramka 1.6). 

Ramka 1.6 

W niektórych przypadkach współprawodawcy kierowali się opiniami 
Trybunału dotyczącymi wniosków ustawodawczych Komisji 

o Współprawodawcy dostosowali zaproponowaną definicję wskaźników 
rezultatu w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów 
i rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy (w tym 
w rozporządzeniu w sprawie EFRR/Funduszu Spójności)27. 

o Współprawodawcy rozszerzyli zasadę programowania opartego na wynikach, 
mającą już zastosowanie do programów geograficznych, na wszystkie 
programy ISWMR28. 

                                                      
26 Opinia nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy; opinia 

nr 7/2018 w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR oraz opinia nr 10/2018 
w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ISWMR. 

27 Pkt 60 opinii nr 6/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy. 

28 Pkt 23 opinii nr 10/2018 w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ISWMR. 
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Wnioski i zalecenia 
1.33. Podejście oparte na lepszym stanowieniu prawa pomaga Komisji 
w wyciąganiu wniosków na przyszłość z dotychczasowego wdrażania polityk 
i programów, a także ułatwia wykorzystywanie ich do poprawy wyników w przyszłości 
(zob. pkt 1.9). 

1.34. Trybunał stwierdził, że pomimo ograniczeń związanych z cyklem WRF Komisja 
przestrzegała zasady „najpierw oceniaj” w większości procedur ustawodawczych, które 
przeanalizował. Nie przeprowadziła jednak oceny skutków rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, które zawierało istotne przepisy dotyczące osiągania wyników 
w ramach EFRR, Funduszu Spójności i sześciu innych programów. Ponadto w przypadku 
wniosków ustawodawczych dotyczących WPR nie wszystkie aspekty tematyczne 
polityki zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione w ewaluacjach przed 
opracowaniem oceny skutków (zob. pkt 1.10–1.12). 

Zalecenie 1.1 

Przygotowując kolejne WRF, Komisja powinna: 

a) dopilnować, by w ocenach skutków analizie poddawano kluczowe merytoryczne 
(tj. nie tylko proceduralne) aspekty przepisów takich jak rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów, które obejmują kilka programów; 

b) zaplanować ewaluacje w odniesieniu do wszystkich programów wydatków, w tym 
ewaluacje dotyczące konkretnych aspektów tematycznych takich programów, tak 
aby ich rezultaty mogły zostać wykorzystane w odpowiednich ocenach skutków. 

Termin realizacji: w trakcie przygotowań do WRF po 2027 r. 

1.35. Oceny skutków i ewaluacje oraz towarzyszące im badania są co prawda 
publikowane, ale niekiedy trudno je znaleźć, gdyż nie ma jednego punktu dostępu do 
nich wszystkich (zob. pkt 1.13–1.15). 
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Zalecenie 1.2 

Komisja powinna kontynuować i realizować swoje plany utworzenia łatwego 
w obsłudze punktu dostępu do wszystkich ocen skutków, ewaluacji 
i przeprowadzonych na ich potrzeby badań. Cel ten można osiągnąć poprzez 
powiązanie odpowiednich rejestrów dowodowych i portali oraz podjęcie współpracy 
z innymi instytucjami, tak aby utworzyć wspólny rejestr dowodowy, tzw. wspólny 
portal legislacyjnego. 

Termin realizacji: koniec 2023 r. 

1.36. W ewaluacjach, które przeanalizował Trybunał, na ogół jasno wskazywano 
dotychczasowe doświadczenia i wnioski. W publikowanych przez siebie planach 
zarządzania Komisja nie wskazywała jednak wyraźnie powiązanych działań następczych 
(zob. pkt 1.16–1.18). 

Zalecenie 1.3 

Komisja powinna w wyraźny sposób wskazywać odnośne działania następcze 
wynikające z ewaluacji poprzez informowanie o nich w swoich rocznych planach 
zarządzania lub innych publicznie dostępnych dokumentach o równoważnym statusie. 

Termin realizacji: koniec 2022 r. 

1.37. W przeanalizowanych przez Trybunał ocenach skutków przedstawiono szereg 
wariantów dotyczących koncepcji odnośnych programów wydatków. Zawierały one 
jednak niewiele informacji ilościowych, które ułatwiłyby porównanie 
zaprezentowanych wariantów (zob. pkt 1.19). 

Zalecenie 1.4 

Przedstawiając warianty w ocenach skutków, Komisja powinna podawać więcej 
informacji ilościowych, w szczególności uwzględnić ocenę kosztów i korzyści oraz 
analizę kosztów i wyników. 

Termin realizacji: na etapie opracowywania ocen skutków na potrzeby WRF po 
2027 r. 
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1.38. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wykonuje istotną pracę: przeprowadza 
przegląd wszystkich ocen skutków i wybranych ewaluacji oraz w miarodajny sposób 
przyczynia się do poprawy ich jakości (zob. pkt 1.20–1.23). 

1.39. Z przeanalizowanych przez Trybunał wniosków ustawodawczych dotyczących 
WRF wynika, że Komisja na ogół uwzględniała – przynajmniej częściowo – 
dotychczasowe doświadczenia i wnioski płynące z ewaluacji i kontroli. Niemniej 
podstawowy akt prawny regulujący dany program stanowi jedynie pierwszy krok 
w kierunku zapewnienia lepszego wykonania. Wiele zależy bowiem od kluczowych 
wymogów i ustaleń, które należy doprecyzować w aktach wykonawczych 
i delegowanych niższego szczebla, a także w dokumentach programowych (zob. 
pkt 1.24–1.27). 

1.40. Przyjęcie przepisów dotyczących WRF na lata 2021–2027 trwało dłużej niż 
w przypadku poprzedniego okresu, co opóźniło przystąpienie do wdrażania programów 
wydatków. Parlament i Rada wprowadziły liczne zmiany do wniosków ustawodawczych 
Komisji objętych analizą przez Trybunał. Część tych zmian Trybunał uznał za istotne 
z punktu widzenia przyszłych wyników programów. Większość takich zmian można 
powiązać ze zgromadzonymi dotychczas doświadczeniami i wnioskami z ewaluacji lub 
ocen skutków. Zarówno Parlament, jak i Rada postanowiły nie skorzystać z możliwości 
przeprowadzenia własnych ocen skutków, którą przewidziano w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa (zob. pkt 1.28–1.32). 
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Załączniki 

Załącznik 1.1 – Stan realizacji zaleceń z rozdziału 3 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

Rok Zalecenie Trybunału 

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału 

W pełni 
zrealizowane 

W trakcie realizacji 

Niezrealizowane Nie 
dotyczy 

Niewystarczające 
dowody 

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze 

Częściowo 
zrealizowane 

2017 

Zalecenie 1: W nadchodzącym okresie 
obowiązywania WRF Komisja powinna 
zaproponować działania na rzecz doprecyzowania 
i uproszczenia istniejących równoległych ram 
strategicznych regulujących wykonanie budżetu 
UE, wzmacniając tym samym rozliczalność 
z rezultatów oraz zwiększając jasność 
i przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych 
stron. Powinno to obejmować współpracę 
z zainteresowanymi stronami w celu określenia 
spójnego zestawu mierzalnych celów o wysokim 
poziomie ogólności, odpowiednich do kierowania 
działaniami podejmowanymi w celu osiągnięcia 
rezultatów i ustanowionych dla całego budżetu 
wieloletnich ram finansowych w całym okresie 
wdrażania. 

X 

2017 

Zalecenie 2: Komisja powinna uwzględniać 
aktualne informacje na temat wyników 
w sprawozdawczości na temat wyników, w tym 
w rocznym sprawozdaniu z zarządzania i wyników. 

X 
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Rok Zalecenie Trybunału 

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału 

W pełni 
zrealizowane 

W trakcie realizacji 

Niezrealizowane Nie 
dotyczy 

Niewystarczające 
dowody 

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze 

Częściowo 
zrealizowane 

2017 

Zalecenie 3: Komisja powinna doprecyzować 
wskaźniki dotyczące wykonania budżetu UE oraz 
zapewnić lepsze dostosowanie między celami 
o wysokim poziomie ogólności, szczegółowymi
celami programów i polityk oraz celami
projektów. Powinna zatem podjąć następujące
kroki:

a) ustanowić bezpośrednie powiązanie między
celami szczegółowymi określonymi w podstawie 
prawnej każdego programu wydatków i celami
ogólnymi.

X 

2017 

Zalecenie 3: Komisja powinna doprecyzować 
wskaźniki dotyczące wykonania budżetu UE oraz 
zapewnić lepsze dostosowanie między celami 
o wysokim poziomie ogólności, szczegółowymi
celami programów i polityk oraz celami
projektów. Powinna zatem podjąć następujące
kroki:

b) dokonać przeglądu wskaźników wykonania
stosowanych w odniesieniu do budżetu UE na 
wszystkich szczeblach, rejestrując takie informacje
jak docelowy użytkownik każdego wskaźnika
i jego przeznaczenie. Jeśli informacji takich nie
można uzyskać, powinna rozważyć usunięcie
wskaźnika.

X 
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Rok Zalecenie Trybunału 

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału 

W pełni 
zrealizowane 

W trakcie realizacji 

Niezrealizowane Nie 
dotyczy 

Niewystarczające 
dowody 

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze 

Częściowo 
zrealizowane 

2017 

Zalecenie 3: Komisja powinna doprecyzować 
wskaźniki dotyczące wykonania budżetu UE oraz 
zapewnić lepsze dostosowanie między celami 
o wysokim poziomie ogólności, szczegółowymi
celami programów i polityk oraz celami
projektów. Powinna zatem podjąć następujące
kroki:

c) zapewnić, by informacje wykorzystywane na
potrzeby bieżącego zarządzania programami
i politykami w dyrekcjach generalnych były
dostosowane do zagregowanych informacji na
temat wyników zawartych w najważniejszych 
sprawozdaniach z wyników.

X X 

2017 

Zalecenie 4: Komisja powinna wskazywać 
w najważniejszych sprawozdaniach z wyników, 
w jaki sposób wykorzystuje informacje na temat 
wyników. Powinna pokazywać, w możliwie jak 
najbardziej systematyczny sposób 
i z uwzględnieniem nakładów czasowych 
niezbędnych do uzyskania tego rodzaju informacji, 
w jaki sposób informacje na temat wyników 
osiągniętych dzięki środkom z budżetu UE są 
wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji. 

X 
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Rok Zalecenie Trybunału 

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału 

W pełni 
zrealizowane 

W trakcie realizacji 

Niezrealizowane Nie 
dotyczy 

Niewystarczające 
dowody 

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze 

Częściowo 
zrealizowane 

2017 

Zalecenie 5: Komisja powinna wprowadzić lub 
ulepszyć działania i zachęty w celu promowania 
większego nacisku na wyniki w swojej kulturze 
wewnętrznej, opierając się na już poczynionych 
postępach. W tym celu powinna: 

a) udostępniać swojej kadrze kierowniczej większe
zasoby wiedzy i wytyczne na temat zarządzania
wynikami oraz wykorzystywania informacji na ten
temat w procesie podejmowania decyzji.

X 

2017 

Zalecenie 5: Komisja powinna wprowadzić lub 
ulepszyć działania i zachęty w celu promowania 
większego nacisku na wyniki w swojej kulturze 
wewnętrznej, opierając się na już poczynionych 
postępach. W tym celu powinna: 

b) prowadzić wymianę dobrych praktyk
w obszarze wykorzystywania informacji na temat
wyników zarówno w obrębie Komisji, jak
i z kluczowymi zainteresowanymi stronami takimi
jak państwa członkowskie.

X 
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Rok Zalecenie Trybunału 

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału 

W pełni 
zrealizowane 

W trakcie realizacji 

Niezrealizowane Nie 
dotyczy 

Niewystarczające 
dowody 

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze 

Częściowo 
zrealizowane 

2017 

Zalecenie 5: Komisja powinna wprowadzić lub 
ulepszyć działania i zachęty w celu promowania 
większego nacisku na wyniki w swojej kulturze 
wewnętrznej, opierając się na już poczynionych 
postępach. W tym celu powinna: 

c) wprowadzić dalsze usprawnienia w swojej
kulturze wewnętrznej, aby osiągnąć większe
ukierunkowanie na wyniki, z uwzględnieniem 
wyzwań zidentyfikowanych przez dyrekcje
generalne, a także ewentualnych postępów
wskazanych przez respondentów w ankiecie oraz
możliwości oferowanych przez zmienione 
rozporządzenie finansowe, inicjatywę dotyczącą
budżetu ukierunkowanego na wyniki,
sprawozdawczość na temat wyników względem
trwających projektów i inne źródła.

X 
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Rozdział 2 

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
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Spis treści 

Punkty 

Wstęp 2.1.-2.8. 
Krótki opis poddziału „Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” 2.1.-2.2. 

Zakres i podejście 2.3.-2.5. 

Cele przewidziane dla programu Erasmus+ i zamierzony 
sposób jego funkcjonowania 2.6.-2.8. 

Ocena wyników osiągniętych w ramach programu 
Erasmus+ na podstawie opublikowanych informacji 
na temat wyników 2.9.-2.40. 
Uwagi ogólne 2.9.-2.17. 
Popularny program, który niesie korzyści przede wszystkim 
indywidualnym uczestnikom 2.12.-2.13. 

Wartość dodana programu Erasmus+ wynika z jego skali i zakresu 2.14.-2.15. 

Koncepcja programu została uproszczona, ale nie poświęcono uwagi 
kwestii równości płci 2.16.-2.17. 

Mobilność w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2.18.-2.23. 
Wzrasta zainteresowanie mobilnością 2.21. 

Mobilność zapewnia wielowymiarową europejską wartość dodaną 2.22.-2.23. 

Współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2.24.-2.30. 
Działania oraz ich skutki różnią się w zależności od regionu i instytucji 2.27.-2.28. 

Niskie poziomy innowacyjności po stronie partnerstw strategicznych 2.29. 

Formaty wirtualne umożliwiają oszczędności 2.30. 

Działania zewnętrzne w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2.31.-2.34. 
Miękka dyplomacja dzięki globalnemu zasięgowi 2.34. 

Mobilność młodzieży 2.35.-2.40. 
Pozytywny wpływ na uczestników oraz większa spójność wewnętrzna 2.38.-2.39. 

Mały budżet i silna konkurencja między projektami 2.40. 

Wnioski 2.41.-2.42. 
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Załączniki 
Załącznik 2.1 – Cele Erasmus+ 
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Wstęp 

Krótki opis poddziału „Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” 

2.1. Programy finansowane w ramach poddziału 1a WRF „Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” są zróżnicowane i mają przyczyniać się do 
powstania społeczeństwa integracyjnego oraz do stymulowania wzrostu, badań 
naukowych, rozwoju i innowacji oraz tworzenia miejsc pracy w UE. Największe spośród 
nich to program „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 
program „Erasmus+” w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Omawiany 
poddział obejmuje również programy kosmiczne, takie jak Galileo i EGNOS, a także 
instrument „Łącząc Europę”. W jego zakres wchodzą ponadto instrumenty finansowe 
takie jak Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). 

2.2. Całkowite zaplanowane wydatki w tym poddziale WRF na okres 2014–2020 
wynoszą 142 mld euro, z czego do końca 2020 r. wypłacono 104,6 mld euro 
(zob. rys. 2.1). 
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Rys. 2.1 – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia – płatności zrealizowane w okresie 2014–2020 
w zestawieniu ze środkami na zobowiązania na ten okres

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

Zakres i podejście 

2.3. Spośród 23 programów w ramach poddziału „Konkurencyjność na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” kontrolerzy wybrali jeden – Erasmus+, na który 
przypada 13,3% łącznych płatności dokonanych w tym poddziale WRF do końca 2020 r. 
Celem Trybunału było ustalenie, na ile dostępne są adekwatne informacje na temat 
wyników, a następnie dokonanie oceny – na podstawie tych informacji – jakie wyniki 
udało się uzyskać w ramach unijnych programów wydatkowania. Tegoroczna ocena 
uzupełnia informacje, przedstawione przez Trybunał w sprawozdaniu dotyczącym 
wyników wykonania budżetu za 2019 r., na temat programu „Horyzont 2020” i EFIS, 
w ramach których zrealizowano łącznie 57,4% płatności dokonanych do końca 2019 r. 

2.4. Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału Trybunał skorzystał
z przedstawionych przez Komisję informacji na temat wyników, w tym ze sprawozdania 
rocznego z zarządzania i wykonania dotyczącego budżetu UE za 2020 r., dokumentów 
programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r., kluczowych ocen oraz 

Konkurencyjność
104,6 
13,6%

Inne programy 
15,7 (15,0%)

Galileo i Egnos 
5,8 (5,6%)

Instrument „Łącząc Europę”
7,6 (7,3%)

Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS)
7,6 (7,3%)

Erasmus+ 
13,9 (13,3%)

Horyzont 2020
53,8 (51,5%)

766,9
mld euro

(w mld euro)

(i) jako odsetek budżetu
wszystkich działów WRF

(ii) w podziale na poszczególne
programy
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innych sprawozdań wyszczególnionych na rys. 2.2. Trybunał zweryfikował informacje 
zawarte w tych dokumentach pod kątem tego, na ile są one realistyczne i zgodne z jego 
wcześniejszymi ustaleniami, nie skontrolował jednak ich wiarygodności. Wykorzystał 
również rezultaty własnych niedawno przeprowadzonych kontroli i przeglądów 
przedstawione w szeregu sprawozdań, o których mowa w tekście. Metodykę 
zastosowaną przy sporządzaniu niniejszego rozdziału zaprezentowano bardziej 
szczegółowo w dodatku do sprawozdania. 

Rys. 2.2 – Ramy czasowe głównych ocen i innych sprawozdań oraz okresy 
objęte daną oceną lub przeglądem 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

2.5. W przepisach ustanawiających poszczególne unijne programy wydatków 
przewidziano szereg celów, które zostały zaklasyfikowane jako ogólne (zazwyczaj 
mające szerszy zakres i będące bardziej strategiczne) bądź szczegółowe (zazwyczaj 
o węższym zakresie i bardziej operacyjnym charakterze). W ramach programu 
Erasmus+ ustanowiono 14 celów (jeden ogólny i 13 szczegółowych), przy czym 
w niniejszym rozdziale uwzględniono cel ogólny oraz cztery cele szczegółowe (zob. 
załącznik 2.1). 

WRF 
2021–2027

WRF 
2014–2020

WRF 
2007–2013

Ocena skutków

Okres objęty oceną/przeglądem Publikacja

Ocena śródokresowa, w tym ocena ex 
post wcześniejszych programów

Ocena skutków

Analiza Parlamentu Europejskiego pt. 
„Erasmus+: towards a new programme
generation”

Analiza skutków pt. „Erasmus+ 
higher education impact study”

Ocena ex post programu 
Erasmus+

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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Cele przewidziane dla programu Erasmus+ i zamierzony sposób 
jego funkcjonowania 

2.6. Na rys. 2.3 przedstawiono kontekst funkcjonowania programu Erasmus+ oraz 
ogólny przegląd jego struktury, z uwzględnieniem zaspokajanych przez niego potrzeb, 
jego celów, a także oczekiwanych produktów i wyników. 
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Rys. 2.3 – Program Erasmus+ w ogólnym zarysie

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie logiki interwencji przedstawionej 
w dokumencie SWD(2018) 40 final oraz na podstawie zarówno rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, jak 
i komunikatu Komisji COM(2020) 300 final (dokumenty programowe dotyczące wydatków 
operacyjnych). 

Potrzeby
Wyzwania
• Potrzeba współpracy, 

mobilność w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia 
i młodzieży

• Ożywienie gospodarcze, 
bezrobocie młodzieży

• Niedopasowanie 
umiejętności

• Globalna rywalizacja 
o talenty

• Umiejętności cyfrowe
• Wykluczenie społeczne 
• Zagrożenia dla uczciwości 

w sporcie

Oczekiwane produkty
Oddziaływanie
• Poprawa edukacji i lepsze 

ścieżki rozwoju 
zawodowego

• Lepsza jakość działań 
w zakresie nauczania, 
młodzieży i sportu, trwałe 
partnerstwa

• Reformy 
i wykorzystywanie 
narzędzi UE

Rezultaty
Na poziomie jednostki:
• Poprawa umiejętności 
     i kompetencji
• Rozwój osobisty
Na poziomie organizacji:
• Większa uznawalność  
      wiedzy i umiejętności
• Nowe metody nauczania,
      pracy z młodzieżą 
      i w sporcie
Na poziomie systemu:
• Lepsze zrozumienie 

wyzwań stojących przed 
polityką oraz strategii 
politycznych UEProcesy

Tryb zarządzania
• Zarządzanie pośrednie

(około ¾ środków
budżetowych)

• Zarządzanie bezpośrednie
• Pośrednie przez Europejski 

Fundusz Inwestycyjny
Podmioty
• Komisja Europejska
• Państwa członkowskie: 

Agencje krajowe
• Szkoły, uniwersytety, 

organizacje prowadzące 
działalność dotyczącą 
młodzieży i sportu

• Osoby uczące się oraz
praktycy (studenci i
uczniowie, nauczyciele,
pracownicy)

Działania
• Akcja kluczowa 1: 

mobilność edukacyjna 
osób

• Akcja kluczowa 2: 
współpraca na rzecz 
innowacji

• Akcja kluczowa 3: 
wsparcie w reformowaniu 
polityk

• Działania „Jean Monnet”
• Projekty w dziedzinie

sportu

Kontekst i czynniki 
zewnętrzne

Kontekst na szczeblu UE
• Szereg innych strategii 

politycznych i programów
UE, takich jak EFSI (tzw.
fundusze strukturalne), 
zwłaszcza Europejski 
Fundusz Społeczny

Kontekst na szczeblu państw 
członkowskich
• Polityka, ustawodawstwo 

lub ramy regulacyjne 
państw członkowskich 
w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia, młodzieży 
i sportu

Czynniki zewnętrzne
• Cyfryzacja
• Globalizacja
• Tendencje 

makroekonomiczne
• Rozwój sytuacji na rynku 

pracy

Wkłady
Finansowanie na rzecz różnych 
działań w wysokości 14,9 mld 
euro na lata 2014–2020.
91% finansowania przeznacza 
się na cztery cele szczegółowe 
wytypowane do kontroli (na 
podstawie budżetu na 
2020 r.).
Komisja zapewnia systemy 
oraz struktury zarządzania, jak 
również wsparcie na rzecz 
zarządzania wiedzą.

Cele
Celem ogólnym programu 
Erasmus+ jest wsparcie 
wdrożenia priorytetów 
strategicznych 
w następujących dziedzinach: 
(1) kształcenie i szkolenie,
(2) młodzież oraz (3) sport, jak 
określono w kluczowych 
dokumentach unijnych.
Na program składa się 13 
celów szczegółowych (CS) 
(zob. również załącznik 2.1), 
z których Trybunał wybrał 
cztery na potrzeby 
sprawozdania:
• mobilność w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia
• współpraca w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia
• działania zewnętrzne 

w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia

• mobilność młodzieży

Oczekiwane produkty
Na poziomie jednostki:
• Możliwości w zakresie 

mobilności dla osób 
uczących się i praktyków

Na poziomie organizacji:
• Projekty dotyczące 

współpracy na małą i dużą 
skalę w zakresie wymiany 
dobrych praktyk, innowacji 
oraz nowych programów 
kształcenia

Na poziomie systemu:
• Wzajemne uczenie się
• Działania w zakresie 

eksperymentów
• Wspieranie unijnych 

narzędzi oraz programów
politycznych

• Finansowanie na rzecz 
organizacji na szczeblu UE

• Kampanie informacyjne, 
wydarzenia służące 
zwiększaniu świadomości

• Dialog między młodymi 
osobami a decydentami 
politycznymi
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2.7. Erasmus+ to program UE wspierający następujące obszary: (1) kształcenie
i szkolenie, (2) młodzież i (3) sport. Państwa członkowskie mają wyłączne kompetencje 
w tych dziedzinach, co oznacza, że to one podejmują decyzje m.in. w sprawie systemu 
edukacji czy polityki społecznej na rzecz młodzieży. Niemniej UE może podejmować 
działania w celu wspierania, koordynowania bądź uzupełnienia działań państw 
członkowskich. Program Erasmus+ został uruchomiony w 2014 r. jako następca 
programu Erasmus, czyli zapoczątkowanego w 1987 r. programu na rzecz mobilności 
studentów, oraz sześciu innych programów – takich jak „Leonardo da Vinci”, 
„Comenius” czy „Młodzież w działaniu” – dotyczących wyżej wspomnianych dziedzin. 
W jego ramach udostępniono środki finansowe w wysokości około 14,9 mld euro 
w okresie siedmiu lat (2014–2020).  

2.8. Jego cel ogólny sformułowano w taki sposób, aby się odnosił do szeregu
nadrzędnych celów i strategii, do których realizacji Erasmus+ ma się przyczyniać. 
W ramach 13 celów szczegółowych uwzględniono wszystkie trzy wspomniane wyżej 
dziedziny. Większość zagadnień w zakresie kształcenia i szkolenia oraz działania na 
rzecz młodzieży można zaliczyć do jednej z następujących kategorii: akcja kluczowa 1 – 
mobilność edukacyjna osób; akcja kluczowa 2 – współpraca na rzecz innowacji 
i wymiany dobrych praktyk; akcja kluczowa 3 – wsparcie w reformowaniu polityk. 
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Ocena wyników osiągniętych w ramach 
programu Erasmus+ na podstawie 
opublikowanych informacji na temat 
wyników 

Uwagi ogólne 

2.9. Na rys. 2.4 przedstawiono przegląd wszystkich wskaźników Erasmus+ 
zawartych w dokumencie programowym, na rys. 2.5 zaprezentowano natomiast 
wskaźniki związane z celem ogólnym. Opracowane przez Trybunał szczegółowe 
informacje na temat każdego z wybranych celów szczegółowych przedstawiono na 
rys. 2.6, rys. 2.7, rys. 2.8 i rys. 2.9. W sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania 
budżetu za 2019 r.1 omówiono pewne ogólne zastrzeżenia wpływające na interpretację 
tych wskaźników. Ocena Trybunału, czy dany wskaźnik jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego, odnosi się do prawdopodobieństwa osiągnięcia tego 
poziomu. W ocenie tej nie wzięto pod uwagę tego, czy i jak ściśle dany wskaźnik jest 
powiązany z działaniami w ramach programu Erasmus+ i jego celami, ani tego, czy 
poziom docelowy wyznaczony dla danego wskaźnika jest odpowiednio ambitny. Jest to 
zatem tylko pierwszy krok w analizie wyników uzyskanych w ramach programu. 
Trybunał nie skontrolował przy tym wiarygodności danych leżących u podstaw 
wskaźników (kwestię tę omówiono jednak w sprawozdaniu dotyczącym wyników 
wykonania budżetu za 2019 r.2). 

                                                      
1 Pkt. 1.24 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 

2 Pkt 1.13–1.23 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 
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Rys. 2.4 – Przegląd wszystkich wskaźników programu Erasmus+ 
zawartych w dokumentach programowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 

2.10. Celem ogólnym programu Erasmus+ jest przyczynienie się do realizacji: 
„celów strategii »Europa 2020«, w tym wyznaczonego w niej podstawowego celu 
w dziedzinie edukacji; celów ram strategicznych europejskiej współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia; 
zrównoważonego rozwoju państw partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego; 
ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 
(2010-2018); celu rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu na 
poziomie najbliższym obywatelowi, zgodnie z unijnym planem pracy w dziedzinie 
sportu; promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej”3. Na rys. 2.5 zaprezentowano powiązane wskaźniki. 

                                                      
3 Art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. 

Cel (*) Łącznie
Wszystkie Wszystkie Wszystkie

CO 1 15 11 5 6 4 1 1 2
CS 1 3 2 1 1 1 1
CS 2 2 1 1 1 1
CS 3 2 2 2
CS 4 3 3 2 1
CS 5 2 2 1 1
CS 6 1 1 1
CS 7 3 1 1 2 2
CS 8 1 1 1
CS 9 1 1 1

CS 10 1 1 1
CS 11 1 1 1
CS 12 1 1 1
CS 13 2 1 1 1 1
Łącznie 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne bądź 
dane nie pozwalają sformułować wnioskówTak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich celów 
pośrednich i dotychczasowych postępów)?

LEGENDA

(*) Pełen wykaz celów zamieszczono w załączniku 2.1.
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Rys. 2.5 – Przegląd wskaźników związanych z celem ogólnym

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 

Szczegółowe informacje na temat wybranych wskaźników

Przegląd wszystkich wskaźników
Czy wskaźnik jest na 

dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu 

docelowego?

Tak 5 1 1 6

Nie 1 1

Sytuacja 
niejasna 1 6 1 2 8

OGÓŁEM

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
rezultatu

Wskaźniki 
oddziały-

wania OGÓŁEM

11 4 15

Cel pośredni
71% (2016)

Cel pośredni
73% (2016)

Cel pośredni
75% (2016)

Cel pośredni
60% (2016)

Cel pośredni
84% (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

Wskaźnik
Postępy na drodze do osiągnięcia 

poziomu docelowego 

Kadra instytucji szkolnictwa 
wyższego objęta wsparciem 

w ramach programu

Kadra instytucji kształcenia 
i szkolenia zawodowego objęta 
wsparciem w ramach programu

Kadra szkolna objęta wsparciem 
w ramach programu

Kadra zajmująca się kształceniem 
młodzieży objęta wsparciem 

w ramach programu

Kadra zajmująca się kształceniem 
dorosłych objęta wsparciem 

w ramach programu

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
produktu

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub poziom 
określony niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w pkt 
15–23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają sformułować wniosków

Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich 
celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny Trybunału?

Rodzaj poziomu docelowego

Tak Nie
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2.11. Cel ogólny jest mierzony za pomocą siedmiu wskaźników określonych
w rozporządzeniu w sprawie programu Erasmus+, choć niektóre z nich służą do 
pomiaru więcej niż jednej zmiennej. W związku z tym stosuje się w sumie 15 różnych 
wskaźników. Za przykład może służyć wyróżniony na rys. 2.5 wskaźnik przedstawiający 
liczbę pracowników wspieranych w ramach programu w pięciu różnych kategoriach. 
Jest to typowy wskaźnik produktu, choć Komisja klasyfikuje go w dokumencie 
programowym jako wskaźnik rezultatu. Trybunał uważa, że ustanowiony poziom 
docelowy został osiągnięty. 

Popularny program, który niesie korzyści przede wszystkim 
indywidualnym uczestnikom 

2.12. Erasmus+ jest ceniony przez zainteresowane strony oraz społeczeństwo jako
użyteczny program, w ramach którego osiągane są założone cele4. W swojej ocenie 
śródokresowej programu Komisja stwierdziła jednak, że niektóre kluczowe wyzwania 
społeczne są uwzględniane tylko w marginalnym stopniu w projektach poddanych 
przeglądowi5. Ogólnie uczestnicy działań w ramach programu Erasmus+ uważali, że 
wywarły one pozytywny wpływ na ich umiejętności i kompetencje (osoby uczące się) 
oraz rozwój osobisty i zawodowy (praktycy). Program przynosi konkretne korzyści 
organizacjom, gdyż prowadzi do stworzenia silniejszych, bardziej rozbudowanych sieci 
międzynarodowych, choć istnieje mniej dowodów na zasadnicze zmiany w praktykach 
instytucjonalnych czy pedagogicznych6. 

2.13. O atrakcyjności programu Erasmus+ świadczy jednoznacznie fakt, że liczba
wniosków składanych w ramach programu przewyższa dostępne możliwości wsparcia, 
choć negatywną konsekwencją tego stanu rzeczy jest, że nawet wnioski dobrej jakości 
są odrzucane z powodu braku środków budżetowych7. 

4 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation”, Parlament Europejski, s. 73. 

5 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 11.

6 Tamże, s. 14. 

7 Tamże, s. 16. 
Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation“, Parlament Europejski, s. 9. 
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Wartość dodana programu Erasmus+ wynika z jego skali i zakresu 

2.14. W ramach Erasmus+ zrzeszone są 33 państwa uczestniczące w programie, jak
również państwa z całego świata kwalifikujące się jako państwa partnerskie. 
Zjednoczone Królestwo brało udział w programie Erasmus+ jako państwo uczestniczące 
do końca 2020 r. (zob. ramka 2.1). Taki poziom współpracy międzynarodowej sprawia, 
że program ten ma szczególną wartość dodaną, gdyż nie dorównuje mu żaden inny 
program wdrażany na szczeblu krajowym w tej samej dziedzinie. Wartość dodana to 
konsekwencja nie tylko szerokiego zakresu geograficznego programu, ale również jego 
skali, procesów oraz współpracy między państwami8. O wartości tej świadczą ponadto 
wkłady finansowe wnoszone przez szereg państw spoza UE w zamian za możliwość 
większego udziału w programie (zob. ramka 2.2). W pracach kontrolnych Trybunału9 
oraz w opinii zainteresowanych stron podkreślono również ogólną pozytywną wartość 
dodaną programu10. 

8 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1).

9 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 22/2018 pt. „Mobilność w ramach programu 
Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar 
wyników wymaga udoskonalenia”. 

10 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation“, Parlament Europejski, s. 9. 
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Ramka 2.1 

Erasmus+ a brexit 

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już państwem członkowskim 
UE. W umowie o wystąpieniu11 między UE a Zjednoczonym Królestwem 
przewidziano jednak okres przejściowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. 
W związku z tym do tego dnia Zjednoczone Królestwo pozostawało państwem 
uczestniczącym w programie Erasmus+, po czym stało się ono niestowarzyszonym 
państwem trzecim. 

Zjednoczone Królestwo odgrywało istotną rolę jako docelowe miejsce wyjazdów 
uczestników działań w zakresie mobilności w ramach programu Erasmus+: więcej 
uczestników przyjeżdżało do tego kraju, aniżeli stamtąd wyjeżdżało. Przykładowo 
z danych dotyczących liczby studentów objętych umowami zawartymi 
w następstwie naborów ogłoszonych w 2018 r. wynika, że liczba okresów 
mobilności wiążących się z wyjazdem ze Zjednoczonego Królestwa do innych 
państw uczestniczących w programie wyniosła 18 099, podczas gdy liczba okresów 
mobilności w odwrotnym kierunku wyniosła 29 79712. 

2.15. Efektywność programu Erasmus+ udało się zwiększyć dzięki jego
uproszczeniu13 w porównaniu z wcześniejszymi programami14, co spotkało się ogólnie 
z pozytywnym odbiorem zainteresowanych stron. Niemniej uważają one, że nadal 
istnieje pole do poprawy, m.in. przez ograniczenie liczby narzędzi IT, zapewnienie 
bardziej zrozumiałych wytycznych programowych15 oraz uproszczenie procedury 
składania wniosków16. 

11 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 

12 Załącznik statystyczny do rocznego sprawozdania z realizacji programu Erasmus+ za 2019 r., 
s. 38–39.

13 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 12.

14 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation”, Parlament Europejski, s. 10, s. 31, s. 113. 

15 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation”, Parlament Europejski, s. 75. 

16 Tamże, s. 79. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.POL
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_pl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482


Ramka 2.2 

Przegląd przeprowadzony przez Trybunał na temat wkładów 
finansowych wnoszonych przez państwa spoza UE 

W przeglądzie nr 3/202117 Trybunał przyjrzał się wkładom finansowym 
wnoszonym przez państwa spoza UE na rzecz UE i państw członkowskich. 
Przeanalizował przy tym różne rodzaje wkładów, a w szczególności te, które 
wniesiono na rzecz dwóch programów – „Horyzont 2020” i „Erasmus+”. 

Wkłady wniesione przez państwa spoza UE na rzecz Erasmus+ – które w 2020 r. 
opiewały na około 227,9 mln euro – są drugie co do wielkości w przeliczeniu na 
jeden program, zaraz po programie „Horyzont 2020”. Wkłady finansowe na rzecz 
programu Erasmus+ wnosi dziesięć państw spoza UE: 

o trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędące
członkami UE – Islandia, Liechtenstein i Norwegia – przekazały około 75,5 mln
euro na rzecz Erasmus+ w 2020 r., co umożliwiło im udział w programie;

o kolejne siedem państw spoza UE przekazało 152,4 mln euro w 2020 r., przy
czym Macedonia Północna, Turcja oraz Serbia mają status państw
uczestniczących w programie, natomiast Albania, Bośnia i Hercegowina,
Kosowo* i Czarnogóra są państwami partnerskimi, które mogą uczestniczyć
w wybranych działaniach w ramach Erasmus+.

W przeglądzie Trybunał zwrócił uwagę na kluczowe wyzwania związane 
z zarządzaniem wkładami państw spoza UE, przy czym wiele z tych wyzwań 
dotyczy również programu Erasmus+: 

o jeśli nadal obowiązywać będą bieżące wzory służące do obliczania wysokości
wkładów, nie można wykluczyć, że – w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa z UE – od państw spoza UE będzie się wymagać
wniesienia większego wkładu;

o do obliczenia kwoty wkładu na rzecz programu Erasmus+ stosuje się wzór
wykorzystywany przez Komisję. Niemniej w przypadku państw kandydujących
oraz potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE obliczone w ten sposób
wkłady są modyfikowane oddzielnie dla każdego państwa.

*Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu
Kosowa i jest zgodne z rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych oraz opinią Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

17 Przegląd nr 3/2021. 
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Koncepcja programu została uproszczona, ale nie poświęcono uwagi 
kwestii równości płci 

2.16. Połączenie wcześniejszych programów w jeden zbiorczy program zapewniło
większą harmonizację poszczególnych działań w oparciu o spójne cele 
i w przeważającej mierze pozwoliło uniknąć nakładania się zakresów działań. 
Doprowadziło też do uproszczenia koncepcji programu. Erasmus+ ma zasadniczo 
charakter uzupełniający w stosunku do innych programów unijnych w obszarach takich 
jak polityka spójności, badania naukowe i innowacje oraz zdrowie, choć zgodnie 
z oceną śródokresową Komisji niewiele jest dowodów na istnienie jednoznacznej 
synergii między tymi programami18. 

2.17. W sprawozdaniu specjalnym nr 10/202119 Trybunał przeanalizował działania
Komisji dotyczące uwzględnienia aspektu płci w budżecie UE oraz dokonał oceny 
programu Erasmus+ pod tym kątem. Doszedł przy tym do wniosku, że Komisja nie 
uwzględniła równości płci we wszystkich aspektach programu Erasmus+, oraz 
skrytykował poziom analizy dotyczącej płci w ramach oceny skutków20. W badaniu 
dotyczącym szkolnictwa wyższego Komisja zwróciła uwagę na dysproporcję między 
kobietami i mężczyznami, przejawiającą się tym, że w programie Erasmus+ uczestniczy 
więcej kobiet niż mężczyzn, czego nie można wytłumaczyć różnymi wskaźnikami 
ogólnego uczestnictwa w szkolnictwie wyższym21. Trybunał stwierdził również, że 
dokument programowy dotyczący programu Erasmus+ nie zawierał szacunków 
finansowych dotyczących wkładu programu w równouprawnienie płci22. 

Mobilność w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

2.18. Na rys. 2.6 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z celem szczegółowym 1 „Mobilność w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia”. 

18 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 12.

19 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 10/2021 pt. „Uwzględnianie aspektu płci w budżecie 
UE – czas, by za słowami poszły czyny”. 

20 Tamże, pkt 94–100. 

21 „Erasmus+ Higher Education Impact Study” – sprawozdanie końcowe, Komisja Europejska, 
s. 42.

22 Pkt 69 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 10/2021. 
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Rys. 2.6 – Przegląd wskaźników związanych z celem „Mobilność 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia”

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 
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1 630,7 mln euro na 2020 r., czyli 54,1% całkowitego budżetu programu. Cel ten 
obejmował również instrument gwarancji pożyczek dla studentów studiów 
magisterskich w ramach programu Erasmus+, który miał za zadanie zachęcać 
pośredników finansowych (np. banki lub agencje udzielające kredytów studenckich) do 
udzielania studentom pragnącym podjąć studia magisterskie za granicą pożyczek 
gwarantowanych ze środków unijnych. 

2.20. W dokumencie programowym wykazano, że w ramach programu Erasmus+
jedynie nieznacznie nie udało się osiągnąć poziomu docelowego dotyczącego liczby 
uczestników uczących się w szkołach wyższych, natomiast w pełni osiągnięto poziom 
docelowy, jeśli chodzi o liczbę uczestników w kategorii kształcenia i szkolenia 
zawodowego (zob. rys. 2.6). Taki stan rzeczy wyjaśniono pandemią COVID-19. Trybunał 
nie zgadza się z zaklasyfikowaniem tego wskaźnika przez Komisję jako wskaźnika 
rezultatu w dokumencie programowym, gdyż zdaniem Trybunału służy on raczej do 
pomiaru produktu. 

Wzrasta zainteresowanie mobilnością 

2.21. Choć finansowanie pozostaje główną przeszkodą uniemożliwiającą osobom
uczestnictwo w działaniach w zakresie mobilności, od uruchomienia programu 
Erasmus+ w 2014 r. zainteresowanie tą możliwością wzrastało co roku o 10%, przy 
czym większość uczestników rekrutowało się z instytucji szkolnictwa wyższego23. Na 
fizyczną mobilność niekorzystnie wpłynęła pandemia COVID-19 oraz związany z nią 
zakaz podróżowania (zob. ramka 2.3). Stopień wykorzystania instrumentu gwarancji 
pożyczek dla studentów studiów magisterskich nie spełnił oczekiwań24. Celem tego 
instrumentu było zapewnienie 200 000 studentów studiów magisterskich pożyczek 
o wartości 3 mld euro do 2020 r., tymczasem na koniec 2017 r. pożyczki przyznano
zaledwie 358 studentom, w związku z czym Komisja podjęła decyzję o przesunięciu
odnośnych środków finansowych na inne cele25.

23 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation”, Parlament Europejski, s. 23. 

24 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 22/2018; 
COM(2018) 50 final, Komisja Europejska, s. 4. 

25 Pkt 118 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 22/2018. 
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Ramka 2.3 

Wpływ pandemii COVID-19 

Poważne zakłócenia na skutek pandemii COVID-19 w Europie zaczęły być widoczne 
w marcu 2020 r. Pandemia miała również negatywny wpływ na wiele działań 
w ramach programu Erasmus+, w szczególności działania w zakresie mobilności 
indywidualnej finansowane w ramach celów szczegółowych 1 i 7, na których 
postanowiono się skupić w niniejszym sprawozdaniu. Ograniczenia 
w podróżowaniu oznaczały, że wielu z zaplanowanych działań w zakresie 
mobilności nie udało się zrealizować. 

Z przeprowadzonej przez DG EAC wstępnej analizy liczby działań w zakresie 
mobilności wynika, że w 2020 r. było ich o około 500 000 mniej w porównaniu ze 
średnią z lat 2016–2019. Oznacza to spadek o około 60%. 

Ponadto wprowadzone środki izolacji oznaczały, że zawieszono stacjonarne zajęcia 
edukacyjne i szkoleniowe oraz stacjonarne działania na rzecz młodzieży, w tym 
działania służące nawiązywaniu kontaktów, które często wnoszą wartość dodaną 
pod względem zdobywania doświadczenia. 

Jeśli chodzi o Erasmus+, Komisja Europejska zareagowała na pandemię COVID-19 
na różne sposoby, między innymi przez wydłużenie terminów, co umożliwiło 
organizacjom odroczenie działań w zakresie mobilności, jak i przez zapewnienie 
wytycznych uczestnikom i beneficjentom. Ponadto ogłoszono dwa nadzwyczajne 
nabory wniosków, aby zapewnić wsparcie na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej 
i na rzecz umiejętności twórczych. Przeprowadzono także ankiety w celu zebrania 
opinii uczestników działań w zakresie mobilności oraz instytucji szkolnictwa 
wyższego na temat wpływu pandemii COVID-19 na realizowane przez nie 
działania. 

Mobilność zapewnia wielowymiarową europejską wartość dodaną 

2.22. Istnieje wiele dowodów potwierdzających, że uczestnicy projektów
w zakresie mobilności są zadowoleni z programu oraz że są w stanie podnieść poziom 
swoich umiejętności26. W przypadku wszystkich studentów ich uczestnictwo 
w działaniach w zakresie mobilności jest formalnie uznawane i, co ważniejsze, w 80% 
przypadków również wyniki nauczania są w pełni uznawane pod względem 

26 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation”, Parlament Europejski, s. 23. 
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akademickim. Umożliwił to europejski system transferu i akumulacji punktów 
w szkolnictwie wyższym (ECTS)27. 

2.23. Program Erasmus+ jest bez wątpienia ważny, a jego wpływ na studentów jest
pozytywny, zwłaszcza w przypadku tych studentów, którzy pochodzą z krajów 
borykających się z problemem długoterminowego bezrobocia młodzieży na południu 
Europy oraz w państwach partnerskich28. Udział w działaniach dotyczących mobilności 
ma duży długofalowy wpływ na przyszłość zawodową beneficjentów, gdyż przekłada 
się na rozwój umiejętności i polepszenie perspektyw na zatrudnienie, zwłaszcza 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego29. Ponadto działania te pomagają 
większości uczestniczących w nich osób w znalezieniu pracy. Mobilność wywiera 
również ogromny wpływ, jeśli chodzi o uniwersytety i pracowników akademickich. 
W ramach swoich wcześniejszych prac Trybunał zwracał uwagę na to, że program 
wnosi wartość dodaną w wielu wymiarach (zob. ramka 2.4). 

Ramka 2.4 

Program Erasmus+ zapewnia wartość dodaną w większym zakresie, 
niż przewidziano w rozporządzeniu 

W swoim sprawozdaniu specjalnym dotyczącym mobilności w ramach programu 
Erasmus+30 Trybunał przedstawił dodatkowe sposoby, w jakie mobilność wnosi 
europejską wartość dodaną, wykraczając poza cele wyznaczone w rozporządzeniu 
w sprawie Erasmus+, na przykład: 

o mobilność i nauka za granicą wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej
wśród uczestników. Nie osiągnięto by tego, gdyby państwa działały
w pojedynkę;

o system kart podobny do gwarancji jakości służy ugruntowaniu reputacji
i zwiększeniu atrakcyjności instytucji;

o mobilność przyczyniła się do stworzenia sieci współpracy i do harmonizacji
uniwersyteckich programów nauczania;

27 „Erasmus+ Higher Education Impact Study” – sprawozdanie końcowe, Komisja Europejska, 
s. 11.

28 Tamże, s. 17. 

29 Pkt 22 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 22/2018. 

30 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 22/2018. 
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o strategiczne podejście do mobilności przyczynia się do przyjęcia przez kadrę
kierowniczą celów projektu za swoje, a także do utrwalenia powiązań i wiedzy
eksperckiej w dłuższym okresie;

o efekt mobilności pracowników dydaktycznych, którzy po powrocie do
swoich instytucji macierzystych wykorzystują doświadczenia zdobyte
w ramach wyjazdu;

o mobilność przyczynia się do rozpowszechnienia wielojęzyczności, która jest
jednym z celów szczegółowych programu. Kompetencje językowe ułatwiają
mobilność, zwiększają szanse na zatrudnienie i rozwój osobisty obywateli
Unii;

o Erasmus+ przyczynia się do zwiększenia mobilności transgranicznej oraz
międzynarodowej, co stanowi ważny element strategii dotyczącej edukacji
w większości krajów;

o przez promowanie mobilności edukacyjnej między państwami
uczestniczącymi w programie oraz państwami partnerskimi Erasmus+ stanowi
wkład w miękką dyplomację i funkcjonuje jako element unijnej polityki
sąsiedztwa i polityki rozwojowej;

o włączenie kształcenia i szkolenia zawodowego do programu Erasmus+
sprawia, że dociera on do bardziej różnorodnych grup obywateli.
Z programu udostępniane są środki na rzecz mobilności w obszarze
kształcenia i szkolenia zawodowego, które uzupełniają ograniczone fundusze
krajowe na ten cel. Dzięki swojej renomie przyczynia się on ponadto do
zwiększenia znaczenia oraz prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia  

2.24. Na rys. 2.7 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z celem szczegółowym 2 „Współpraca w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia”. 
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Rys. 2.7 – Przegląd wskaźników związanych z celem „Współpraca 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia”

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 
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Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w pkt 
15–23 dodatku do sprawozdania.
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Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny Trybunału?

Rodzaj poziomu docelowego

Tak Nie
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2.25. W ramach celu szczegółowego 2 w dziedzinie kształcenia i szkolenia dąży się
do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami będącymi beneficjentami po to, 
aby osiągnąć poprawę jakości, skutecznie opracować innowacyjne podejścia do 
kształcenia i szkolenia oraz wspierać umiędzynarodowienie w tej dziedzinie. Cel ten 
jest istotny w kontekście budżetu, gdyż w 2020 r. przyznano na jego realizację 
782,4 mln euro, tzn. 26,0% całkowitego budżetu programu. Nieomal wszystkie projekty 
finansowane ze środków przeznaczonych na ten cel przyjmują postać partnerstw 
pomiędzy podmiotami – takimi jak instytucje szkolnictwa wyższego lub 
przedsiębiorstwa – z co najmniej trzech państw uczestniczących w programie. 

2.26. W ramach tego celu szczegółowego przyjęto dwa wskaźniki powiązane
z siecią Euroguidance (zob. rys. 2.7). Jest to sieć i strona internetowa zapewniająca 
wsparcie osobom aktywnym zawodowo w kwestiach edukacji i zatrudnienia. Ze 
względu na brak danych od 2016 r. nie sposób stwierdzić, czy wskaźniki te są na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu docelowego. Trybunał stwierdza, że w odniesieniu do 
tego celu szczegółowego wskazane byłoby stosowanie wskaźników umożliwiających 
precyzyjniejszy pomiar stopnia jego realizacji. 

Działania oraz ich skutki różnią się w zależności od regionu i instytucji 

2.27. Wpływ działań dotyczących współpracy może różnić się w zależności od tego,
w jakim regionie Europy są one wdrażane31. W badaniu zwrócono również uwagę na 
takie aspekty jak silna konkurencja w przypadku tego rodzaju działań. Państwa 
i instytucje posiadające większe doświadczenie lub środki mają przewagę nad innymi; 
mają też większe szanse, by stać się beneficjentem. Większe instytucje korzystają także 
z istniejącej już sieci kontaktów32. 

2.28. Projekty współpracy w ramach programu Erasmus+ przyczyniają się do
rozwoju i zacieśnienia współpracy między organizacjami będącymi beneficjentami. 
W przypadku projektów współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego około 
dziewięciu na dziesięć instytucji zgłaszało, że program Erasmus+ jest dla nich bardzo 
ważny lub wręcz niezbędny. Powody umiędzynarodowienia są różne dla 
poszczególnych instytucji i regionów, natomiast chęć udziału w programie zależy od 

31 „Erasmus+ Higher Education Impact Study” – sprawozdanie końcowe, Komisja Europejska, 
s. 7.

32 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 135., s. 164.
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celów strategicznych, jakie uczestnicy chcą osiągnąć, w tym np. przyciągnięcie kadry 
z zagranicy lub zaangażowanie pracodawców w działania33.  

Niskie poziomy innowacyjności po stronie partnerstw strategicznych 

2.29. Działania na rzecz wzmocnienia współpracy finansowane w ramach programu
Erasmus+ mają w zamierzeniu prowadzić do ustanowienia innowacyjnych praktyk na 
szczeblu instytucjonalnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim34. 
Jednym z rezultatów programu był udział ponad 36 000 szkół w partnerstwach 
strategicznych w latach 2014–202035. Niemniej jednak w ocenie śródokresowej 
stwierdzono, że poziom innowacyjności osiągnięty w ramach partnerstw strategicznych 
jest raczej niski w porównaniu z poprzednimi działaniami36. Poziom innowacyjności 
finansowanych projektów często nie wystarcza do tego, aby wywarły one wpływ 
wykraczający poza organizację będącą beneficjentem37. 

Formaty wirtualne umożliwiają oszczędności 

2.30. Jak wynika z analizy Parlamentu Europejskiego, formaty wirtualne mogą
stanowić skuteczne rozwiązanie, aby sprostać wyzwaniom związanym ze współpracą 
międzykulturową oraz rozwojem umiejętności przekrojowych lub miękkich38. Rosnąca 
liczba powszechnie dostępnych zasobów edukacyjnych, takich jak masowe otwarte 
kursy internetowe, ułatwia realizację celu umiędzynarodowienia39. Ponadto 
możliwości oferowane przez nowoczesne technologie przekładają się między innymi na 
oszczędności czasu i kosztów podróży oraz zmniejszenie emisji powstałych podczas 

33 „Erasmus+ Higher Education Impact Study” – sprawozdanie końcowe, Komisja Europejska, 
s. 7.

34 Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Komisja Europejska. 

35 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2022, Komisja Europejska, s. 604. 

36 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 18.

37 Tamże, s. 514. 

38 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Virtual formats versus physical mobility” – 
ekspertyza towarzysząca sprawozdaniu z własnej inicjatywy, Parlament Europejski, s. 4. 

39 „Erasmus+ Higher Education Impact Study” – sprawozdanie końcowe, Komisja Europejska, 
s. 180.
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podróży. Ten ostatni aspekt jest zgodny z celami określonymi w Europejskim Zielonym 
Ładzie40. 

Działania zewnętrzne w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

2.31. Na rys. 2.8 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z celem szczegółowym 4 „Działania zewnętrzne 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia”. 

40 Analiza na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji pt. „Virtual formats versus physical mobility” – 
ekspertyza towarzysząca sprawozdaniu z własnej inicjatywy, Parlament Europejski, s. 1. 
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Rys. 2.8 – Przegląd wskaźników związanych z celem „Działania 
zewnętrzne w dziedzinie kształcenia i szkolenia”

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 

Szczegółowe informacje na temat wybranych wskaźników

Przegląd wszystkich wskaźników
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Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają sformułować wniosków

Tak Nie
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Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny Trybunału?

Rodzaj poziomu docelowego

Tak Nie
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2.32. Cel szczegółowy 4 koncentruje się na wymiarze międzynarodowym
kształcenia i szkolenia, przy czym termin „międzynarodowy“ oznacza działania, w które 
zaangażowane są państwa partnerskie. Projekty ukierunkowane są na przykład na 
budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w takich państwach w celu 
zmodernizowania i umiędzynarodowienia instytucji i systemów – ze szczególnym 
uwzględnieniem państw partnerskich sąsiadujących z UE. Wsparcia udziela się również 
na rzecz mobilności kadry i studentów wyjeżdżających do i z państw partnerskich. Pod 
względem budżetowym jest to trzeci największy cel szczegółowy, na który w 2020 r. 
przeznaczono 233,8 mln euro, co stanowiło 7,8% budżetu programu Erasmus+. 

2.33. Wskaźniki przedstawione na rys. 2.8 pokazują, że ten cel szczegółowy jest na
dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego w zakresie liczby studentów 
i pracowników przyjeżdżających z państw partnerskich lub wyjeżdżających do nich. 
Trybunał uważa, że wskaźniki te służą do pomiaru produktu, a nie rezultatów, jak 
wynikałoby z dokumentu programowego. 

Miękka dyplomacja dzięki globalnemu zasięgowi 

2.34. Włączenie celu szczegółowego ukierunkowanego na państwa partnerskie
stanowi gwarancję, że program Erasmus+ zwiększy globalny zasięg UE, zwłaszcza dzięki 
ułatwianiu uznawania kwalifikacji między UE a państwami partnerskimi41. 
W sprawozdaniu specjalnym na temat mobilności w ramach programu Erasmus+42 
Trybunał zwrócił również uwagę na to, że program ten stanowi instrument miękkiej 
dyplomacji (zob. ramka 2.4). 

Mobilność młodzieży 

2.35. Na rys. 2.9 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z celem szczegółowym 7 „Mobilność młodzieży”. 

41 COM(2018) 50 final, Komisja Europejska, s. 3. 

42 Pkt 46 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 22/2018. 
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Rys. 2.9 – Przegląd wskaźników powiązanych z celem szczegółowym 
„Mobilność młodzieży”

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 
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2.36. Cel szczegółowy 7 koncentruje się na mobilności młodzieży oraz osób
pracujących z młodzieżą. Projekty finansowane ze środków na rzecz mobilności 
młodzieży mają na celu umożliwienie instytucjom ustanowienia programów wymiany 
młodzieży, w ramach których młode osoby wyjeżdżają za granicę na okres do 21 dni, 
aby wchodzić w interakcje z młodzieżą z co najmniej jednego innego państwa. 
Wymiany te sprzyjają nieformalnemu uczeniu się, a ich celem jest zwiększenie 
kompetencji uczestników, jak również promowanie takich wartości jak włączenie 
społeczne, solidarność oraz przyjaźń. Ten cel dotyczący młodzieży jest podobny do celu 
szczegółowego 1 w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Jest jednak pewna różnica pod 
względem budżetu, gdyż na cel szczegółowy 7 przeznaczono tylko 91,8 mln euro na 
2020 r., co stanowi 3% całkowitego budżetu programu. 

2.37. Pierwszy wskaźnik przedstawiony na rys. 2.9 odnosi się do zgłoszonego przez
uczestników podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego. Trybunał uważa, że jest to wskaźnik rezultatu, 
podczas gdy Komisja zaklasyfikowała go jako wskaźnik oddziaływania. Drugi 
z wybranych wskaźników służy do pomiaru liczby młodych osób uczestniczących 
w działaniach w zakresie mobilności wspieranych w ramach programu. Ten wskaźnik 
jest również na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego. W przeciwieństwie 
do Komisji, która zaklasyfikowała go jako wskaźnik rezultatu, Trybunał jest zdania, że 
stanowi on wskaźnik służący do pomiaru produktu. Kontrolerzy dokonali oceny tego 
wskaźnika, analizując wyniki zbiorcze za okres 2014–2020, a nie tylko te osiągnięte za 
2020 r., jak to zrobiono w dokumencie programowym.  

Pozytywny wpływ na uczestników oraz większa spójność wewnętrzna 

2.38. W swojej ocenie śródokresowej Komisja stwierdziła, że wsparcie na rzecz
młodzieży w ramach programu Erasmus+ jest skuteczne43. Ustaliła ona, że program 
przyniósł uczestnikom w większości pozytywne rezultaty, np. pozwolił na podniesienie 
w istotnym stopniu poziomu znajomości języków obcych, doprowadził do podniesienia 
kluczowych kompetencji oraz miał umiarkowany wpływ na wskaźniki pozostawania 
w systemie kształcenia i szkolenia. Niejednoznaczny był natomiast jego wpływ na 
zatrudnialność44, choć w ankietach 69% uczestników zadeklarowało, że ich szanse na 
zatrudnienie wzrosły po udziale w programie. 

43 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 339.

44 Tamże, s. 340. 
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2.39. Wartość dodana programu w zakresie działań dotyczących młodzieży jest
wysoka, w szczególności ze względu na niewielką liczbę krajowych programów 
finansowania w tym obszarze45. Uwzględnienie tej dziedziny w programie Erasmus+ 
poprawiło jego spójność wewnętrzną, co oznacza, że działania na rzecz młodzieży 
stanowią dopełnienie dwóch pozostałych obszarów programu i dobrze z nim 
współgrają. Jak wynika z informacji przekazanych agencjom krajowym, zdaniem 
zainteresowanych stron z branży na skutek włączenia tej dziedziny do programu 
praktyka pracy z młodzieżą była w nim uwzględniona w mniejszym stopniu niż 
w przypadku poprzedniego programu na rzecz młodzieży46. Wykorzystanie nazwy 
Erasmus jako marki przyczyniło się również do zwiększenia widoczności programu47. 

Mały budżet i silna konkurencja między projektami 

2.40. Finansowanie na rzecz projektów dotyczących młodzieży jest znacznie
mniejsze niż w dziedzinie kształcenia i szkolenia, a zwłaszcza – w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego. Konkurencja wśród projektów jest stosunkowo duża48, a cały program jest 
postrzegany jako lepiej dostosowany do potrzeb dużych organizacji zaangażowanych 
w pracę z młodzieżą, ponieważ dysponują one zazwyczaj wiedzą i zasobami 
koniecznymi do tego, by opracować wnioski, które zostaną pozytywnie rozpatrzone49. 

45 Tamże, s. 481. 

46 Tamże, s. 159. 

47 Tamże, s. 39. 

48 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes”, sprawozdanie końcowe 
– główne sprawozdanie z oceny (tom 1), s. 137.

49 Tamże, s. 95. 
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Wnioski 
2.41. W ogólnej ocenie program Erasmus+ charakteryzuje się wysoką europejską
wartością dodaną (zob. pkt 2.14). Uproszczenie programu zostało docenione 
w momencie, gdy go dokonywano, ale nadal istnieje pole do poprawy w tym względzie 
(zob. pkt 2.15). Program Erasmus+ łączy w sobie poprzedzające go programy, dzięki 
czemu struktura programu jest prostsza i ma on większą spójność wewnętrzną (zob. 
pkt 2.16). Istnieje jednak pole do poprawy, jeśli chodzi o uwzględnienie aspektu 
równości płci – zarówno w zakresie programowania, jak i sprawozdawczości (zob. 
pkt 2.17). Zarówno ogół społeczeństwa, jak i zainteresowane strony cenią sobie 
program Erasmus+ (zob. pkt 2.12). Popularność programu odzwierciedla fakt, że liczba 
zgłoszonych wniosków przewyższa dostępne możliwości wsparcia, czego negatywną 
konsekwencją jest to, że nie wszystkie z tych wniosków mogą zostać sfinansowane 
(zob. pkt 2.13). 

2.42. Na program Erasmus+ składa się 13 celów szczegółowych, z czego kontrolerzy
Trybunału przeanalizowali cztery największe pod względem przeznaczonych na nie 
środków. 

o Najwięcej środków przeznacza się na mobilność w dziedzinie kształcenia
i szkolenia, stanowiącą cel szczegółowy 1 (zob. pkt 2.19). Zwiększa się też liczba
uczestników w działaniach w ramach tego celu (zob. pkt 2.21). Niemniej z powodu
ograniczeń w podróżowaniu oraz zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych
na skutek pandemii COVID-19 w 2020 r. zrealizowano znacznie mniej działań
w zakresie mobilności (zob. ramka 2.3). Mobilność wspierana w ramach programu
wnosi różnego rodzaju wartość dodaną wykraczającą poza cele określone
w rozporządzeniu w sprawie Erasmus+ (zob. pkt 2.23 i ramka 2.4);

o Cel szczegółowy 2, służący wspieraniu działań na rzecz współpracy w zakresie
kształcenia i szkolenia, uważany jest za niezwykle istotny przez organizacje będące
beneficjentami, w związku z czym w jego przypadku występuje silna rywalizacja
o środki finansowe (zob. pkt 2.27 i 2.28). Działania wspierają innowacyjne praktyki
(zob. pkt 2.30), ale rzadko wywierają innowacyjny wpływ wykraczający poza
organizacje będące beneficjentami (zob. pkt 2.29);

o Cel szczegółowy 4 koncentruje się na działaniach zewnętrznych w dziedzinie
kształcenia i szkolenia. Program Erasmus+ zwiększa globalny zasięg UE i jest
narzędziem miękkiej dyplomacji (zob. pkt 2.34);
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o Mobilność młodzieży została ujęta w celu szczegółowym 7. Działania w tym
zakresie wywarły w przeważającej mierze pozytywny wpływ na uczestników (zob.
pkt 2.38) i miały wysoką wartość dodaną (zob. pkt 2.39).
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Załączniki 

Załącznik 2.1 – Cele Erasmus+ 

Cel ogólny 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel ogólny 
1 

Program przyczynia się do realizacji: 
[1] celów strategii „Europa 2020”,
w tym wyznaczonego w niej
podstawowego celu w dziedzinie
edukacji; [2] celów strategicznych
ram europejskiej współpracy
w dziedzinie kształcenia i szkolenia
(ET 2020), w tym odpowiednich
poziomów odniesienia;
[3] zrównoważonego rozwoju
państw partnerskich w dziedzinie
szkolnictwa wyższego; [4] ogólnych
celów odnowionych ram
europejskiej współpracy na rzecz
młodzieży (2010–2018); [5] celu
rozwoju europejskiego wymiaru
sportu, w szczególności sportu na
poziomie najbliższym obywatelowi,
zgodnie z unijnym planem pracy
w dziedzinie sportu; [6]
promowania europejskich wartości
zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej.
(Trybunał dodał numerację)

Przyczynianie 
się do realizacji 
celów unijnych 
na rzecz 
kształcenia, 
szkolenia, 
młodzieży 
i sportu (CO1) 

Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Obszar: kształcenie i szkolenie 

Cel 
szczegółowy 

1 

Podniesienie poziomu 
kluczowych kompetencji 
i umiejętności, w szczególności 
w zakresie ich przydatności dla 
rynku pracy i ich wkładu 
w spójność społeczeństwa, 
w szczególności dzięki 
zwiększonym możliwościom 
dotyczącym mobilności 
edukacyjnej oraz dzięki 
zacieśnionej współpracy między 
środowiskiem kształcenia 
i szkolenia a środowiskiem pracy 

Mobilność 
kształcenia 
i szkolenia (CS1) 

Tak 

Cel 
szczegółowy 

2 

Wspieranie poprawy jakości, 
doskonałości innowacyjnej 
i umiędzynarodowienia instytucji 
edukacyjnych i szkoleniowych, 
w szczególności dzięki 
zacieśnionej współpracy 
transnarodowej między 
organizatorami kształcenia 
i szkolenia a innymi 
zainteresowanymi stronami 

Współpraca 
w dziedzinie 
kształcenia 
i szkolenia (CS2) 

Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 

3 

Wspieranie tworzenia 
i rozpowszechniania wiedzy 
o europejskim obszarze uczenia
się przez całe życie, który ma
służyć dopełnieniu reform
politycznych na szczeblu
krajowym oraz wspieraniu
modernizacji systemów
kształcenia i szkolenia,
w szczególności dzięki
zacieśnionej współpracy
politycznej, lepszemu
zastosowaniu unijnych narzędzi
przejrzystości i uznawalności
oraz dzięki rozpowszechnianiu
dobrych praktyk

Reformy 
polityczne 
w dziedzinie 
kształcenia 
i szkolenia (CS3) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 

4 

Poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru kształcenia i szkolenia, 
w szczególności poprzez 
współpracę między instytucjami 
Unii i instytucjami państw 
partnerskich w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz w zakresie 
szkolnictwa wyższego, dzięki 
zwiększeniu atrakcyjności 
europejskich instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz 
wspieraniu działań zewnętrznych 
Unii, w tym jej celów rozwoju, 
poprzez promowanie mobilności 
i współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego Unii 
i państw partnerskich oraz 
poprzez ukierunkowane 
budowanie potencjału 
w państwach partnerskich 

Działania 
zewnętrzne 
w dziedzinie 
kształcenia 
i szkolenia (CS4) 

Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 

5 

Poprawa nauczania i uczenia się 
języków oraz promowanie 
szerokiej różnorodności 
językowej Unii i świadomości 
międzykulturowej 

Nauczanie 
i uczenie się 
języków oraz 
świadomość 
międzykulturowa 
(CS5) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 

6 

Wspieranie udoskonalania 
nauczania i badań dotyczących 
integracji europejskiej poprzez 
realizację na całym świecie 
działań „Jean Monnet” 

Działania „Jean 
Monnet” (CS6) Nie 

Obszar: młodzież 

Cel 
szczegółowy 

7 

Podniesienie poziomu 
kluczowych kompetencji 
i umiejętności osób młodych, 
w szczególności tych 
o mniejszych szansach, a także
promowanie udziału w życiu
demokratycznym Europy i rynku
pracy, aktywnego obywatelstwa,
dialogu międzykulturowego,
włączenia społecznego
i solidarności, w szczególności
dzięki zwiększonym
możliwościom w zakresie
mobilności edukacyjnej osób
młodych, osób aktywnie
uczestniczących w pracy
z młodzieżą lub w organizacjach
młodzieżowych i liderów
młodzieży, oraz przez silniejsze
związki między młodzieżą
i rynkiem pracy

Mobilność 
młodzieży (CS7) Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 

8 

Sprzyjanie podnoszeniu jakości 
pracy na rzecz młodzieży, 
w szczególności poprzez 
ściślejszą współpracę między 
organizacjami działającymi na 
rzecz młodzieży lub innymi 
zainteresowanymi stronami 

Współpraca na 
rzecz młodzieży 
(CS8) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 

9 

Dopełnianie reform politycznych 
na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz 
wspieranie rozwoju polityki 
młodzieżowej opartej na wiedzy 
i danych, a także uznawalność 
uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego, w szczególności 
poprzez zwiększoną współpracę 
polityczną, skuteczniejsze 
wykorzystywanie unijnych 
narzędzi przejrzystości 
i uznawalności oraz 
rozpowszechnianie dobrych 
praktyk 

Reforma polityki 
młodzieżowej 
(CS9) 

Nie 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 

10 

Poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru działań na rzecz 
młodzieży oraz zwiększenie roli 
osób i organizacji pracujących 
z młodzieżą jako struktur 
wsparcia dla młodych osób 
w ramach uzupełnienia unijnych 
działań zewnętrznych, 
w szczególności poprzez 
promowanie mobilności 
i współpracy między 
zainteresowanymi stronami 
z Unii i państw partnerskich oraz 
organizacjami 
międzynarodowymi, a także 
poprzez ukierunkowane 
budowanie potencjału 
w państwach partnerskich 

Działania 
zewnętrzne na 
rzecz młodzieży 
(CS10) 

Nie 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Obszar: sport 

Cel 
szczegółowy 

11 

Eliminowanie transgranicznych 
zagrożeń dla uczciwości 
w sporcie, takich jak doping, 
ustawianie zawodów sportowych 
i przemoc, a także wszelkiego 
rodzaju nietolerancji 
i dyskryminacji 

Uczciwość 
w sporcie (CS11) Nie 

Cel 
szczegółowy 

12 

Promowanie i wspieranie 
dobrego zarządzania w sporcie 
i dwutorowych karier 
sportowców 

Dobre 
zarządzanie 
w sporcie 
i dwutorowość 
karier 
sportowców 
(CS12) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 

13 

Promowanie wolontariatu 
w sporcie oraz włączenia 
społecznego, równych szans 
i podnoszenia świadomości 
znaczenia aktywności fizycznej 
poprawiającej zdrowie dzięki 
większemu udziałowi i równemu 
dostępowi do sportu dla 
wszystkich 

Włączenie 
społeczne 
i równość 
poprzez sport 
(CS13) 

Nie 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie dokumentów programowych dotyczących 
projektu budżetu na rok 2022. 
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Odsetek młodzieży NEET spadł, ale w operacjach w ramach Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych częściej uczestniczą osoby 
znajdujące się w dość bliskim kontakcie z rynkiem pracy 3.47.-3.48. 

Dodatkowość i ukierunkowanie działań na mobilność pracowników 
stanowią nowe wyzwania 3.49.-3.50. 

Ubóstwo i włączenie społeczne 3.51.-3.59. 
Osiągnięcie określonego w strategii „Europa 2020” poziomu 
docelowego dotyczącego ograniczenia ubóstwa jest mało 
prawdopodobne 3.53.-3.54. 

Ograniczenia dotyczące dostępnych danych z monitorowania 
niekorzystnie wpływają na możliwość oceny oddziaływania polityki na 
określone grupy docelowe 3.55.-3.56. 

Choć działania dotyczące włączenia społecznego realizowane w ramach 
EFS są spójne z ramami polityki, kwestie komplementarności funduszy 
oraz ukierunkowania i trwałości działań wciąż nastręczają problemów 3.57.-3.59. 

Kształcenie i szkolenie 3.60.-3.68. 
Ogólnie rzecz biorąc, realizacja głównych celów strategii „Europa 2020” 
postępuje zgodnie z planem, ale występują różnice między państwami 
członkowskimi 3.62.-3.63. 

Wprawdzie monitorowanie zostało usprawnione, ale ograniczenia 
dotyczące danych wciąż utrudniają ocenę osiągnięć 3.64.-3.65. 

Programy operacyjne są spójne z unijnymi celami w dziedzinie 
kształcenia 3.66.-3.68. 

Wnioski 3.69.-3.75. 

Załączniki 
Załącznik 3.1 – Cele EFS (w tym Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych) 
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Wstęp 

Krótka charakterystyka poddziału „Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna” 

3.1. Celem polityki spójności UE jest wzmocnienie spójności gospodarczej
i społecznej Unii przez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych 
regionów1. Z myślą o realizacji tego celu wdrażane są cztery główne programy 
wydatków, wszystkie w ramach poddziału 1b wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2014–2020. 

o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu wzmocnienie
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przez zmniejszenie
nierówności między regionami za sprawą inwestycji w kluczowych obszarach
priorytetowych2.

o Fundusz Spójności działa na rzecz ograniczenia niedoborów na płaszczyźnie
gospodarczej i społecznej i zapewnia stabilizację gospodarki w tych państwach
członkowskich, w których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż
90% średniej UE3.

o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) służy wspieraniu zatrudnienia i włączenia
społecznego, integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
społecznej oraz zapewnieniu wszystkim równiejszych szans4.

o Ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
wspierane są działania państw członkowskich w zakresie zapewnienia pomocy
żywnościowej i podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej
potrzebującym takiej pomocy w danej społeczności5.

1 Art. 174 Traktatu UE. 

2 Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013. 

3 Rozporządzenie (UE) nr 1300/2013. 

4 Rozporządzenie (UE) nr 1304/2013. 

5 Rozporządzenie (UE) nr 223/2014. 
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3.2. Całkowite wydatki w tym poddziale WRF planowane na okres 2014–2020
wynoszą 371 mld euro, z czego do końca 2020 r. wypłacono 194,8 mld euro 
(zob. rys. 3.1). 

Rys. 3.1 – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna – płatności 
zrealizowane w okresie w okresie 2014–2020 w zestawieniu ze środkami 
na zobowiązania na ten okres 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

3.3. Politykę spójności wdrażają instytucje zarządzające w państwach członkowskich
za pośrednictwem około 390 programów operacyjnych, pod nadzorem Komisji 
i zgodnie jej wytycznymi. 

3.4. Na realizację celów polityki spójności istotny wpływ ma szereg różnorodnych
czynników zewnętrznych. Charakter tej polityki sprawia ponadto, że wiele czasu 
upływa między poszczególnymi etapami: programowaniem, wyborem operacji do 
objęcia finansowaniem, wdrażaniem ich i urzeczywistnieniem się rezultatów, a nawet 
produktów (zob. również rys. 3.3). 

Inne programy 
3,4 (1,7%)

Fundusz Spójności
39,6 (20,3%)

Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS)
50,4 (25,9%)

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)
101,4 (52,1%)

Spójność
194,8 
25,4%

(w mld euro)

766,9
mld euro

(i) jako odsetek budżetu
wszystkich działów WRF

(ii) w podziale na poszczególne
programy
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Zakres i podejście 

3.5. W tym roku do objęcia analizą pod kątem osiągniętych wyników Trybunał 
wybrał EFS, na który przypada 25,9% wszystkich płatności zrealizowanych do końca 
2020 r. w ramach polityki spójności na okres 2014–20206 (zob. rys. 3.1). Celem 
Trybunału było ustalenie, w jakim stopniu dostępne są adekwatne informacje na temat 
wyników, a następnie dokonanie oceny – na podstawie tych informacji – jakie wyniki 
udało się uzyskać w ramach unijnych programów wydatkowania. W sprawozdaniu 
dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r. Trybunał objął analizą EFRR 
i Fundusz Spójności, odpowiadające łącznie za 72,4% wszystkich płatności 
zrealizowanych do końca 2019 r. 

3.6. Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału Trybunał skorzystał 
z przedstawionych przez Komisję informacji na temat wyników, w tym głównie ze 
sprawozdania rocznego za 2020 r. z zarządzania i wykonania dotyczącego budżetu UE, 
dokumentów programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r., 
najważniejszych ocen przeprowadzonych przez Komisję oraz siódmego sprawozdania 
na temat spójności. Na rys. 3.2 przedstawiono oceny oraz inne sprawozdania Komisji, 
które zostały objęte przeglądem Trybunału. Trybunał skontrolował informacje zawarte 
w tych dokumentach pod kątem tego, na ile są one realistyczne i zgodne z jego 
wcześniejszymi ustaleniami, nie zweryfikował jednak ich wiarygodności. Wykorzystał 
również wyniki własnych niedawno przeprowadzonych kontroli, a także inne 
sprawozdania i badania. W dodatku do niniejszego sprawozdania można znaleźć 
bardziej szczegółowy opis zastosowanej metodyki. 

3.7. W odnośnym dokumencie programowym dotyczącym WRF na lata 2014–2020 
Komisja określiła pięć celów szczegółowych (CS) EFS (zob. załącznik 3.1). Trybunał 
podzielił ocenę tych celów na trzy sekcje: 

o trwałe miejsca pracy wysokiej jakości i mobilność pracowników (CS1 i CS5 
powiązane z celem tematycznym (CT) 8); 

o włączenie społeczne, zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji (CS2 powiązany z CT9);  

o kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 
i uczenia się przez całe życie (CS3 powiązany z CT10). 

                                                      
6 COM(2021) 301 final, „Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu 

UE – rok budżetowy 2020”. 
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W pierwszej sekcji Trybunał objął badaniem wyniki operacji mających na celu 
zaspokojenie potrzeb młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET). Zmniejszenie liczby młodych osób należących do tej kategorii jest 
celem tematycznym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Operacje ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb młodych ludzi w dziedzinie 
zatrudnienia są finansowane zarówno za pośrednictwem EFS, jak i Inicjatywy. UE 
uruchomiła Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2013 r., aby zapewnić 
wsparcie młodym ludziom mieszkającym w regionach, w których bezrobocie wśród 
młodzieży przekracza 25%. Ocena Trybunału nie objęła celu szczegółowego 4 – 
„Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych 
stron”. 

Rys. 3.2 – Ramy czasowe głównych ocen i innych sprawozdań oraz okresy 
objęte daną oceną lub przeglądem 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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2021–2027
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Ocena skutków 
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Okres objęty daną publikacją Data publikacji
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Przegląd wyników 
uzyskanych w PO

Ocena dotycząca zatrudnienia 
wśród młodzieży

Ocena dotycząca 
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Ocena dotycząca promowania 
włączenia społecznego (CT 9)

Ocena dotycząca kształcenia 
i szkolenia (CT 10)
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Cele przewidziane dla EFS i zamierzony sposób jego 
funkcjonowania  

3.8. Na rys. 3.3 przedstawiono przegląd modelu logiki interwencji w ramach EFS. 
Określa on, w jaki sposób pięć CS odnosi się do potrzeb oraz oczekiwanych produktów 
i wyników działań realizowanych w ramach Funduszu. 

3.9. Odpowiedzialność za zarządzanie EFS ponoszą wspólnie Komisja i państwa 
członkowskie. Priorytety inwestycyjne zostały określone w rozporządzeniu w sprawie 
EFS. Państwa członkowskie dokonują wyboru tych priorytetów w ramach programów 
operacyjnych, których treść jest uzgadniana z Komisją. Za wdrożenie natomiast 
odpowiadają krajowe i regionalne organy administracji, dokonujące wyboru operacji 
do objęcia finansowaniem. W większości przypadków działania wspierane za 
pośrednictwem programów operacyjnych otrzymują – obok środków UE – 
finansowanie z krajowych środków publicznych lub środków prywatnych. 

3.10. Podobnie jak w przypadku innych programów Komisja monitoruje proces 
wdrażania EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz osiągnięte w ich 
ramach wyniki za pomocą zestawu wskaźników oraz szeregu ocen szczegółowych przez 
cały okres objęty danymi WRF. 
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Rys. 3.3 – EFS w ogólnym zarysie 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rocznego Komisji Europejskiej za 
2020 r. z zarządzania i wykonania oraz oceny ex post programów EFS zrealizowanych w okresie 2007–
2013. 
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Ocena wyników osiągniętych w ramach 
EFS na podstawie opublikowanych 
informacji na temat wyników 

Uwagi ogólne na temat ram wykonania EFS 

3.11. Parlament Europejski7, Komisja8 oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny9 podkreślały wartość dodaną wnoszoną przez politykę spójności, jeśli chodzi 
o mobilizowanie do działania organizacji krajowych i regionalnych, koordynowanie ich
wysiłków oraz zachęcanie ich do realizowania priorytetów UE.

Ramy wykonania zostały odpowiednio opracowane 

3.12. Na ramy wykonania programów operacyjnych składają się cele pośrednie
i poziomy docelowe określone dla każdej osi priorytetowej we wspomnianych 
programach operacyjnych EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych10. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do monitorowania programów operacyjnych EFS 
i Inicjatywy należy wykorzystywać trzy rodzaje wskaźników11: a) wskaźniki finansowe 
odnoszące się do alokowanych wydatków; b) wskaźniki produktu odnoszące się do 
operacji objętych wsparciem; c) wskaźniki rezultatu odnoszące się do CS 
odpowiedniego dla danych priorytetów – w stosownych przypadkach i w ścisłym 

7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie elementów 
składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020, Parlament Europejski, 
2017. 

8 COM(2018) 321 final, „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027”. 

9 „Skuteczność finansowania z EFS i FEAD w ramach działań społeczeństwa obywatelskiego 
na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego w kontekście strategii »Europa 
2020«”, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 2017. 

10 Dokument pt. „Guidance for Member States on performance framework, review and 
reserve”, Komisja Europejska, 2018. 

11 Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013. 
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powiązaniu z interwencjami wspieranymi w ramach polityki. Stosowanie wskaźników 
rezultatu ma charakter dobrowolny12. 

3.13. Wskaźniki mogą być zarówno wspólne dla wszystkich programów 
realizowanych na terenie całej UE w ramach EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, jak i specyficzne dla danego programu. Ustanowiono 32 wspólne wskaźniki 
dla EFS (23 wskaźniki produktu i dziewięć rezultatu) oraz 12 wspólnych wskaźników dla 
Inicjatywy (dziewięć wskaźników mierzących bezpośrednie rezultaty i trzy mierzące 
rezultaty o bardziej długoterminowym charakterze). W przypadku każdego programu 
operacyjnego w ramach EFS i Inicjatywy państwa członkowskie wybierają odpowiednie 
wspólne wskaźniki i informują o tym Komisję, a także definiują wskaźniki specyficzne 
dla poszczególnych programów. Ogólnie rzecz biorąc, 28% wskaźników rezultatu i 32% 
wskaźników produktu zastosowanych w odniesieniu do EFS było wspólnych dla państw 
członkowskich13. 

3.14. Komisja z kolei przekazuje co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
informacje na temat wyników osiągniętych w ramach funduszy (zob. pkt 3.6). Roczne 
dokumenty programowe opublikowane przez Komisję zawierają dane odnoszące się do 
13 z 44 wspólnych wskaźników EFS i Inicjatywy. Komisja publikuje również regularnie 
informacje na temat postępów w realizacji wszystkich wspólnych wskaźników – wraz 
z danymi finansowymi dotyczącymi programów – na platformie otwartych danych14, 
będącej ogólnodostępną bazą danych. 

3.15. Ponadto zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja przeprowadzają na 
różnych etapach całego cyklu życia programu oceny wyników uzyskanych 
w programach operacyjnych w ramach EFS: 

o Komisja sporządza oceny bieżące oraz ex post obejmujące swoim zakresem całą 
UE. W 2019 r. przeprowadziła również przegląd osiągniętych wyników 
w zestawieniu z celami pośrednimi określonymi na 2018 r. z myślą o przydzieleniu 
rezerwy wykonania15. 

                                                      
12 Art. 5 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 

13 Dokument „The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership 
Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020”, 
Komisja Europejska, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300, „PROJEKT Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022”, 
dokumenty programowe dotyczące wydatków operacyjnych. 
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o Państwa członkowskie są zobowiązane przedłożyć Komisji oceny ex ante dla 
poszczególnych programów operacyjnych, jak również co najmniej jedną ocenę 
dotyczącą wkładu funduszy w realizację każdego z priorytetów. 

Komisja oblicza „stopień osiągnięcia celów” w przypadku wskaźników 
z wyznaczonymi poziomami docelowymi 

3.16. Jak wynika z informacji udzielonych przez Komisję, państwa członkowskie 
ustaliły poziomy docelowe dla prawie wszystkich wskaźników specyficznych dla 
programów (98% wskaźników rezultatu i 95% wskaźników produktu)16. Równocześnie 
państwa miały obowiązek w jednolity sposób przekazywać dane z monitorowania 
dotyczące wszystkich 32 wspólnych wskaźników produktu i rezultatu w ramach EFS. 
Miały to zrobić w odniesieniu do wszystkich priorytetów inwestycyjnych we wszystkich 
PO (w rozbiciu na kategorie regionów). Dla tych wspólnych wskaźników mogły też 
określić poziomy docelowe. We wszystkich przypadkach, w których określono poziomy 
docelowe, Komisja obliczyła i opublikowała zagregowany „stopień osiągnięcia celów”, 
aby ocenić postępy w realizacji programów zarówno na poziomie państwa 
członkowskiego, jak i na poziomie UE17. Jednocześnie zagregowała ona dane 
z monitorowania przekazane przez państwa członkowskie w odniesieniu do wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu, w tym również do tych, dla których nie ustalono 
poziomów docelowych. 

Ramy wykonania w niewystarczającym stopniu koncentrują się na 
rezultatach 

3.17. Trybunał zwrócił już uwagę18, że w okresie 2014–2020 udało się wypracować 
bardziej solidną logikę interwencji na potrzeby programów operacyjnych, ale 
towarzyszyła temu nadmierna liczba wskaźników, a państwa członkowskie miały 
trudności z definiowaniem wskaźników rezultatu. Odnotował również19, że ogólnie 

                                                      
16 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 

2019 r., przedłożone w 2020 r., Komisja Europejska, 2021. 

17 Tamże. 

18 Pkt 41 przeglądu nr 6/2018 pt. „Uproszczenie w realizacji polityki spójności po 2020 r.”. 

19 Pkt 71–76 sprawozdania specjalnego nr 15/2017 pt. „Warunki wstępne i rezerwa na 
wykonanie w obszarze spójności – instrumenty innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne” 
i pkt 71 sprawozdania specjalnego nr 21/2018 pt. „Wybór i monitorowanie projektów 
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rzecz biorąc, ramy wykonania na okres 2014–2020 były głównie ukierunkowane na 
produkty i nie doszło do żadnego istotnego przesunięcia nacisku na rezultaty. Ustalenie 
to powtarza się w różnych ocenach Komisji dotyczących obszaru polityki spójności20. 

3.18. Trybunał zwrócił uwagę21, że wskaźniki wykorzystane przez Komisję na 
potrzeby przeglądu z 2019 r. dotyczącego wyników programów operacyjnych odnosiły 
się niemal wyłącznie do produktów (64%) lub aspektów finansowych (35%), a bardzo 
rzadko (1%) – do osiągniętych rezultatów. W związku z tym zakres, w jakim w 2019 r. 
uruchomiono rezerwę wykonania (lub przesunięto odnośne środki na rzecz innych 
programów lub priorytetów), stanowił raczej miarę zdolności państw członkowskich do 
wydatkowania środków UE i uzyskiwania produktów, a nie – osiągania rezultatów. 

3.19. Podobnie Trybunał zauważył22, że na uruchomienie rezerwy wykonania na 
programy w obszarze spójności na okres programowania 2014–2020 wpływ miały 
przede wszystkim postępy państw członkowskich we wdrażaniu programów, mierzone 
uzyskaniem produktów oraz sukcesami w wydatkowaniu środków (około jednej 
trzeciej wszystkich wskaźników stanowiły wskaźniki finansowe). Ponadto gdyby nie 
istotne zmniejszenie wartości celów pośrednich dla około 30% wskaźników, 
uruchomiona zostałaby dużo mniejsza część rezerwy wykonania (jedynie 56%)23. 

3.20. Zgodnie z oceną OECD24 unijny system budżetowania ukierunkowanego na 
wyniki i rezultaty należy ocenić wysoko, ale monitorowanie wyników zdaje się mieć 
niewielki wpływ na to, w jaki sposób zasoby zostaną wykorzystane w kolejnym roku. 
Uprawnienia Komisji, by zawiesić płatności na rzecz danego państwa członkowskiego 

                                                      
finansowanych w ramach EFRR i EFS w latach 2014–2020 są nadal ukierunkowane głównie 
na produkty”. 

20 SWD(2018) 289 final, „Ocena skutków towarzysząca wnioskowi dotyczącemu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus”, załącznik 3. 

21 Pkt 74 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 15/2017. 

22 Pkt 122 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 24/2021 pt. „Finansowanie oparte na 
wynikach w obszarze polityki spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 2014–
2020 nadal występowały przeszkody”. 

23 Pkt 120 tamże. 

24 OECD, Ronnie Downes, Delphine Moretti i Scherie Nicol, dokument pt. „Budgeting and 
performance in the European Union: A review by the OECD in the context of EU budget 
focused on results”, OECD Journal on Budgeting, tom 2017/1. 
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w przypadku, gdy wystąpią istotne uchybienia w zakresie jakości i wiarygodności 
systemów monitorowania, postrzegane jest przez OECD jako rozwiązanie ostateczne, 
a nie jako normalne narzędzie kontroli zarządczej i dostosowywania programów. 

Oceny obejmują większość obszarów funkcjonowania EFS, ale konieczna 
jest intensyfikacja prac metodycznych, aby umożliwić ocenę 
oddziaływania polityki  

3.21. Przeprowadzona przez Komisję ocena ex post dotycząca okresu 2007–201325 
miała na celu oszacowanie ogólnego oddziaływania EFS. Niemniej w jej ramach nie 
sformułowano wniosków na temat osiągnięcia celów lub poziomów docelowych, 
ponieważ dostępne informacje nie pozwalały na zagregowanie danych na poziomie UE. 
Sam Trybunał zwrócił uwagę26 na szereg ograniczeń dotyczących danych wynikających 
między innymi z nieodpowiedniej koncepcji programów, niewłaściwej definicji 
wskaźników, braku danych, nieokreślenia poziomów docelowych. Przeprowadzona 
w ramach oceny analiza efektywności sprowadzała się do porównania kosztów 
w przeliczeniu na uczestnika dla różnych rodzajów działań finansowanych z EFS we 
wszystkich państwach członkowskich. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej stwierdziła27, że 
w ocenie „wystąpiły poważne problemy związane z danymi, nie przeprowadzono 
w wystarczającym stopniu analizy obejmującej alternatywne scenariusze, a ponadto 
ocena miała ograniczony zakres”. Co więcej, w ocenie „nie przedstawiono mocnych 
i jednoznacznych dowodów potwierdzających wyniki i nie stanowi ona wystarczająco 
solidnej podstawy do opracowywania koncepcji przyszłych programów”. 

3.22. W 2019 r. Komisja przeprowadziła oceny tematyczne, które miały zostać 
wykorzystane w negocjacjach dotyczących programów na okres 2021–2027. W okresie 
2014–2020 państwa członkowskie miały przeprowadzić co najmniej jedną ocenę 
oddziaływania dla każdej z osi priorytetowych w ramach krajowych programów 
operacyjnych, przy czym Komisja odpowiadała za monitorowanie wszystkich planów 
oceny. DG REGIO i DG EMPL utworzyły wspólny serwis, który miał udzielać wsparcia 
w tym zakresie. Państwa członkowskie planowały przeprowadzić 420 ocen dotyczących 

                                                      
25 SWD(2016) 452 final, Komisja Europejska, „Ocena ex post programów realizowanych 

w ramach EFS w okresie 2007–2013”. 

26 Pkt 51–56 sprawozdania specjalnego nr 16/2018 pt. „Przegląd ex post ustawodawstwa UE – 
system dobrze ugruntowany, lecz niekompletny”. 

27 Opinia Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, DG ds. Zatrudnienia – „Ex-post evaluation of the ESF 
2007–13”, 2016. 
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EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i dalsze 1 519 ocen odnoszących 
się do programów wielofunduszowych, które obejmowały EFS i Inicjatywę. Do lutego 
2021 r. ukończono 745 ocen programów z okresu 2014–202028. Zdecydowana 
większość planowanych ocen nie zostanie sfinalizowana przed końcem okresu 
wdrażania29, głównie dlatego, że okresy programowania zachodzą na siebie, a ponadto 
może minąć kilka lat, nim urzeczywistnią się planowane rezultaty – lub niekiedy nawet 
produkty. Oceny te nie będą zatem dostępne w porę, by można je było wykorzystać 
przy opracowywaniu koncepcji programów na okres 2021–2027, mogą jednak okazać 
się przydatne przy przeglądzie śródokresowym przewidzianym na 2025 r. 

3.23. Spośród 124 ocen dotyczących EFS, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych i stosownych programów wielofunduszowych, które zostały opublikowane 
w 2018 r.30, 23% miało na celu ocenę wyników lub rezultatów interwencji. W badaniu 
z 2020 r. Parlament Europejski31 zauważył, że rzadko kiedy stosowano bardziej 
zaawansowane metody, takie jak analiza oparta na scenariuszach alternatywnych, 
podejścia oparte na teorii lub analiza kosztów i korzyści. We wnioskach z badania 
stwierdzono ponadto, że pomimo pewnych postępów ogólna jakość ocen utrzymywała 
się na umiarkowanym poziomie oraz że wnioski z ocen trudno było wykorzystać 
w cyklu politycznym ze względu na rygorystyczne wymogi (np. pod względem 
harmonogramu i zakresu ocen), brak zdolności ze strony państw członkowskich 
i niedostatecznie rozwiniętą kulturę prowadzenia ocen. 

3.24. Trybunał odnotował również we wcześniejszych publikacjach32, że ani 
państwa członkowskie, ani Komisja nie są zobowiązane w ramach swoich ocen 

                                                      
28 COM(2021) 301 final, „Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu 

UE – rok budżetowy 2020”. 

29 COM(2019) 627 final, „Sprawozdanie strategiczne Komisji Europejskiej z 2019 r. dotyczące 
wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”. 

30 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2018 r., przedłożone w 2019 r., Komisja Europejska, 2020. 

31 „The Role of Evaluation in Cohesion Policy”, Departament Tematyczny ds. Polityki 
Strukturalnej i Polityki Spójności, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Parlament 
Europejski, 2020. 

32 Pkt 88 lit. c) opinii Trybunału nr 1/2017 w sprawie wniosku dotyczącego rewizji 
rozporządzenia finansowego (Dz.U. C 91 z 23.3.2017) oraz pkt 67 opinii Trybunału nr 6/2018 
w sprawie wniosku Komisji z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, COM(2018) 375 final. 
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programów badać przestrzegania zasady oszczędności33, zgodnie z którą zasoby 
wykorzystywane przez Unię powinny być udostępniane w należytym czasie, we 
właściwej ilości i jakości oraz po najlepszej cenie. 

Uwagi ogólne na temat wyników osiągniętych w ramach EFS 

3.25. Na rys. 3.4 przedstawiono przegląd 13 wspólnych wskaźników EFS, dla 
których Komisja podała odnośne informacje w dokumencie programowym 
towarzyszącym projektowi budżetu na 2022 r., natomiast opracowane przez Trybunał 
szczegółowe informacje na temat wskaźników przedstawiono na rys. 3.5–rys. 3.7. W 
sprawozdaniu Trybunału dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r.34 
omówiono pewne ogólne zastrzeżenia wpływające na interpretację tych wskaźników. 
W szczególności ocena Trybunału, czy dany wskaźnik jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego, odnosi się do prawdopodobieństwa osiągnięcia tego 
poziomu. Ocena te nie uwzględnia bezpośrednio kwestii, czy lub jak ściśle dany 
wskaźnik jest powiązany z działaniami i celami EFS, ani tego, czy poziom docelowy 
wyznaczony dla danego wskaźnika jest wystarczająco ambitny. Jest to zatem tylko 
pierwszy krok w analizie wyników uzyskanych w ramach programu. Trybunał nie 
skontrolował przy tym wiarygodności danych leżących u podstaw wskaźników (kwestię 
tę omówiono jednak w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 
2019 r.35). 

Wskaźniki pokazują, że państwa członkowskie czynią znaczne postępy na 
drodze do osiągnięcia poziomów docelowych 

3.26. Wartości wskaźników odzwierciedlają dane przekazane przez państwa 
członkowskie na koniec 2019 r. Trybunał uznaje, że spośród łącznej liczby 13 
wskaźników 12 jest na dobrej drodze do osiągnięcia odnośnych poziomów docelowych 
(więcej informacji na temat metodyki zawarto w dodatku do sprawozdania). Niemniej 
w dokumencie programowym towarzyszącym projektowi budżetu na 2021 r. Komisja 
obniżyła względem wcześniejszego dokumentu wartości docelowe dla siedmiu 
wskaźników, przy czym redukcja ta wyniosła od 12,1 do 52,1%. Pięć z tych wskaźników 
znajduje się obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych tylko ze 

                                                      
33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. 

34 Pkt 1.24 sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2020 r. dotyczącego 
wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2019 r. 

35 Pkt 1.13–1.23 tamże. 
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względu na to obniżenie wartości, jeden natomiast prawdopodobnie nie osiągnie 
poziomu docelowego pomimo redukcji. Podsumowując, siedem z 13 wskaźników 
prawdopodobnie nie osiągnęłoby poziomów docelowych, gdyby wartości docelowe nie 
zostały zmienione. Zdaniem Komisji taki przegląd poziomów docelowych był niezbędny 
ze względu na zmiany metodyczne, jakie wprowadzono w bieżącym okresie 
programowania w porównaniu z okresem poprzednim. 

Rys. 3.4 – Przegląd wszystkich wskaźników EFS zawartych w dokumencie 
programowym  

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu programowego towarzyszącego 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Komisja uruchomiła 85% rezerwy wykonania na programy EFS 

3.27. Komisja poinformowała, że na koniec 2020 r. wskaźnik wyboru projektów 
wzrósł do 99%36, jednak wskaźnik płatności z EFS i liczba uczestników w okresie 2014–
2020 są wciąż niższe niż wartości dla porównywalnego etapu poprzedniego okresu 
programowania. Zgodnie z danymi Komisji37 wskaźnik absorpcji środków (zrealizowane 
płatności okresowe w zestawieniu z przydziałem środków na lata 2014–2020) wynosi 
43%, a zatem 13 punktów procentowych mniej niż w przypadku okresu 2007–2013. 
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był niższy poziom wydatków 
zadeklarowanych przez beneficjentów końcowych. W 2020 r.38 DG EMPL 
poinformowała, że ogólnie w ramach 86% programów operacyjnych poddanych przez 
nią przeglądowi osiągnięte wyniki były dobre lub akceptowalne, lecz w przypadku 25% 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Tamże. 

38 Roczne sprawozdanie z działalności DG EMPL za 2020 r, Komisja Europejska, 2021. 

Cel (*) Łącznie
Wszystkie Wszystkie Wszystkie

CS 1 2 1 1 1 1
CS 2 3 2 2 1 1
CS 3 2 1 1 1 1
CS 4 1 1 1
CS 5 5 2 2 3 2 1

Łącznie 13 7 7 6 5 1

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne bądź 
dane nie pozwalają sformułować wnioskówTak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich celów 
pośrednich i dotychczasowych postępów)?

LEGENDA

(*) Pełen wykaz celów zamieszczono w załączniku 3.1.
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programów były one słabe lub jeszcze bardziej niezadowalające, zarówno jeśli chodzi 
o liczbę wybranych operacji, jak i kwotę zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych. 

3.28. Jak wynika z informacji udostępnionych przez Komisję w 2020 r.39, 
w przypadku trzech czwartych priorytetów programów EFS udało się osiągnąć cele 
pośrednie. Na tej podstawie Komisja uruchomiła 85% środków z dotyczącej EFS 
rezerwy wykonania o wartości 5 mld euro przewidzianej na okres 2014–2020. 

3.29. Niemniej jednak, wziąwszy pod uwagę obniżenie celów pośrednich 
i poziomów docelowych w latach poprzedzających przegląd wyników (zob. pkt 3.19 i 
3.26), a także mając na względzie uchybienia dotyczące wskaźników rezultatu (zob. pkt 
3.18), Trybunał nie uważa, by powyższe dane stanowiły przekonujące dowody na 
satysfakcjonujące wyniki osiągnięte w ramach programów. 

Wniosek dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 
okres 2021–2027 ma na celu wprowadzenie dalszych uproszczeń 
i wypracowanie synergii 

3.30. Zgodnie z szacunkami Wspólnego Centrum Badawczego przeprowadzonymi 
w oparciu o model RHOMOLO40 skutki makroekonomiczne bieżących inwestycji 
realizowanych w ramach EFS na okres 2014–2020 obejmują trwały pozytywny wpływ 
na łączny PKB UE-28 w wymiarze 0,1% (około 13 mld euro) w 2024 r. i w wymiarze 
0,15% (około 25 mld euro) w perspektywie do 2030 r. 

3.31. Zarówno w ocenie ex post dotyczącej EFS, jak i we wszystkich ocenach 
tematycznych przeprowadzonych w okresie 2014–2020 zwrócono uwagę na potrzebę 
uproszczenia systemu finansowania i sposobu wdrażania Funduszu41. W okresie 2014–
2020 cele EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (zob. rys. 3.3) były 
również po części realizowane w ramach innych funduszy (głównie FEAD, programu UE 
na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych i programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia). Różnice w zasadach regulujących wykorzystanie poszczególnych funduszy 
sprawiały, że mogło dojść do powielania działań i zmniejszenia synergii. Aby 

                                                      
39 Obliczenia w oparciu o rys. 6 w sprawozdaniu specjalnym nr 24/2021 pt. „Finansowanie 

oparte na wynikach w obszarze polityki spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 
2014–2020 nadal występowały przeszkody” (uwagi wstępne). 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Zob. też SWD(2018) 289 final i COM(2021) 300. 
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wyeliminować te zagrożenia, Komisja zaproponowała, by w okresie 2021–2027 
połączyć wszystkie stosowne fundusze w jeden program EFS+, co usprawniłoby system 
finansowania i zwiększyłoby synergię42. 

3.32. Na konieczność przyjęcia zintegrowanego podejścia do finansowania 
zwrócono również uwagę w opracowaniu naukowym z 2019 r.43, w którym 
stwierdzono, że uzyskane rezultaty różniły się między poszczególnymi państwami 
i regionami UE. W innym badaniu44 podkreślono potrzebę dalszego udoskonalenia 
analizy czynników warunkujących sukces lub niepowodzenie działań politycznych oraz 
czytelnego określenia wpływu netto polityki przez porównanie faktycznie uzyskanych 
rezultatów ze scenariuszem alternatywnym, w którym beneficjenci nie skorzystaliby 
z danej interwencji. 

3.33. W badaniu45 katalogującym zalecenia skierowane do poszczególnych krajów 
– zalecenia te stanowią część procesu semestru europejskiego – zwrócono ponadto 
uwagę na możliwość ściślejszego powiązania tych zaleceń z procesem realizacji 
programów w państwach członkowskich. Przykładowo zalecenia te są często 
formułowane w sposób ogólny, bez żadnych celów pośrednich i poziomów docelowych 
w zakresie wdrażania, a wkład wnoszony w ich realizację przez poszczególne programy 
operacyjne nie jest systematycznie monitorowany. Badanie wykazało też jednak, że 
warunki wstępne i budowanie zdolności administracyjnych finansowane z funduszy ESI 
są użyteczne, ponieważ przyczyniają się do pobudzenia reform strukturalnych. 

Zatrudnienie, mobilność pracowników i młodzież NEET 

3.34. Jednym z celów EFS jest promowanie trwałych miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz mobilności pracowników, a tym samym przyczynienie się do osiągnięcia jednego 
z głównych poziomów docelowych strategii „Europa 2020” – zwiększenia wskaźnika 
zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lata do co najmniej 75% do 2020 r. 

                                                      
42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. i in., „How to improve European Union cohesion policy for the next decade”, 
Bruegel, Policy Contribution, nr 8, maj 2019 r. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, „Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning”, EU cohesion policy, red. 
Bachtler, J. i in., Routledge, Oxon. 

45 Ciffolilli, A. i in., 2018, „Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States”, publikacja DG EMPL. 
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3.35. Na rys. 3.5 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumencie 
programowym powiązanych z celem dotyczącym zatrudnienia i dwoma celami 
szczegółowymi EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: a) promowanie 
trwałych miejsc pracy wysokiej jakości i wspieranie mobilności pracowników oraz b) 
promowanie wsparcia ukierunkowanego w szczególności na młodzież NEET. 

3.36. Na podstawie analizy informacji przedstawionych w dokumencie 
programowym towarzyszącym projektowi budżetu na 2022 r. Trybunał uznaje, że sześć 
z siedmiu przedmiotowych wskaźników znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia 
poziomów docelowych. 

3.37. W przypadku czterech wskaźników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych osiągnięcie poziomów docelowych przewidziano początkowo na 2018 r., ale 
termin został następnie przesunięty na 2020 r., czemu towarzyszyło zwiększenie 
finansowania i przedłużenie okresu realizacji programu. Bez tych korekt wskaźniki te 
nie byłyby na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych. 
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Rys. 3.5a – Przegląd wskaźników dotyczących zatrudnienia 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu programowego towarzyszącego 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Przegląd wszystkich wskaźników
Czy wskaźnik jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego?

Tak 1 1 1 2

Nie

Sytuacja niejasna 1 1

OGÓŁEM 1 1 2

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
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Wskaźniki 
oddziaływania OGÓŁEM

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wskaźników

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub poziom 
określony niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w pkt 
15–23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają sformułować wnioskówTak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich 
celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny Trybunału?

Rodzaj poziomu docelowego

Tak Nie
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Rys. 3.5b – Przegląd wskaźników dotyczących młodzieży NEET 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu programowego towarzyszącego 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Proces wdrażania przebiega wolniej niż planowano, przy czym między 
poszczególnymi państwami członkowskimi występują istotne różnice  

3.38. W okresie 2014–2020 kwota środków z EFS i współfinansowania krajowego
przeznaczonych na realizację celu dotyczącego zatrudnienia wynosiła 39,8 mld euro. 
Na koniec 2019 r. zakontraktowanych było 83% tych środków46. Jak wynika z informacji 
zamieszczonych na platformie otwartych danych47, zgodnie ze stanem na czerwiec 
2021 r. państwa członkowskie wydały średnio 54% dostępnego finansowania, przy 
czym odsetek ten wahał się od 24% na Malcie do 90% na Cyprze. 

3.39. Środki dostępne w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
wraz ze współfinansowaniem krajowym wyniosły na koniec 2019 r. 10,4 mld euro. 
Wszystkie państwa członkowskie – z wyjątkiem ośmiu – zaciągnęły zobowiązania na 
całą dostępną kwotę48. Jak wynika z informacji zamieszczonych na platformie 
otwartych danych49, zgodnie ze stanem na czerwiec 2021 r. państwa członkowskie 
wydały średnio 66% dostępnego finansowania, przy czym odsetek ten wahał się od 2% 
w Rumunii do 100% na Litwie i na Łotwie. 

3.40. W badaniu Komisji opublikowanym w kwietniu 2020 r.50 potwierdzono, że
wdrażanie Inicjatywy postępuje, lecz postępy zachodzą wolniej niż planowano. 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ustanowiono w reakcji na kryzysowe 
bezrobocie wśród młodzieży i jest ona ukierunkowana na indywidualne osoby, podczas 
gdy ze środków EFS można finansować również działania o charakterze strukturalnym, 
na przykład związane ze zdolnościami instytucjonalnymi i wsparciem systemowym 
(zob. również pkt 3.37). 

46 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2018 r., przedłożone w 2019 r., Komisja Europejska, 2020. 

47 Platforma otwartych danych, ostatnia aktualizacja dokonana przez Komisję 6.6.2021, 
dostęp do danych 29.6.2021. 

48 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2018 r., przedłożone w 2019 r., Komisja Europejska, 2020. 

49 Platforma otwartych danych, ostatnia aktualizacja dokonana przez Komisję 6.6.2021, 
dostęp do danych 29.6.2021. 

50 Sprawozdanie końcowe pt. „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment”, 
Komisja Europejska, 2020. 
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3.41. Z informacji przekazanych przez Komisję51 i państwa członkowskie52 wynika, 
że poprawiające się warunki społeczno-gospodarcze, wymogi w zakresie 
programowania i monitorowania, obciążenie administracyjne po stronie beneficjentów 
i niewielkie zdolności administracyjne łącznie wpłynęły niekorzystnie na wdrażanie 
operacji w ramach Inicjatywy. Również Trybunał zwracał uwagę53, że nieadekwatne 
rozwiązania administracyjne i w zakresie monitorowania stosowane przez państwa 
członkowskie miały negatywny wpływ na proces wdrażania Inicjatywy. 

Wskaźniki zatrudnienia wzrosły, ale wciąż nie osiągnęły poziomu 
docelowego określonego w strategii „Europa 2020”, głównie z powodu 
pandemii COVID-19 

3.42. W jednym z wcześniejszych sprawozdań54 Trybunał odnotował, że 
poczyniono postępy na drodze do osiągnięcia poziomu docelowego dotyczącego 
zatrudnienia w ramach realizacji celów strategii „Europa 2020” i że osiągnięcie tego 
poziomu w pełni jest prawdopodobne. Ostatecznie jednak poziom ten nie został 
osiągnięty, głównie ze względu na pandemię COVID-19. 

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2019 r. wskaźnik zatrudnienia w UE-27 wśród osób 
w wieku 20–64 osiągnął najwyższą wartość (73,1%) od momentu uruchomienia 
strategii „Europa 2020” w 2010 r.55 Spadł on nieznacznie w następnym roku do 
72,4%56, nie osiągnął zatem założonego w strategii „Europa 2020” poziomu 75%. 
Komisja odnotowała jednocześnie57 wyraźne różnice w poziomie zatrudnienia w tej 

                                                      
51 Dokument pt. „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 

Mobility”, Komisja Europejska, 2020. 

52 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2018 r., przedłożone w 2019 r., Komisja Europejska. 

53 Pkt 139, 145 i 179 sprawozdania specjalnego nr 5/2017 pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – 
czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 

54 Pkt 21 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 16/2020 pt. „Europejski semestr – zalecenia 
dla poszczególnych krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają 
skuteczniejszego wdrażania”. 

55 Komunikat prasowy nr 64/2020, Eurostat, Komisja Europejska. 

56 „Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review”, Komisja Europejska, 
marzec 2021 r. 

57 Roczne sprawozdanie z działalności DG EMPL za 2020 r, Komisja Europejska, 2021. 
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grupie wiekowej między poszczególnymi państwami członkowskimi, od 80,4% 
w Szwecji do 61,2% w Grecji. 

3.43. Luka w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami zmniejszyła się 
w ostatnim dziesięcioleciu, w miarę jak coraz większa liczba kobiet wchodziła na rynek 
pracy58: różnica we wskaźnikach zatrudnienia mężczyzn i kobiet spadła z 13,5% 
w 2010 r. do 11,3% w 2021 r. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet odnotowano 
w Szwecji (78,3%), najniższe natomiast – we Włoszech (52,7%) i w Grecji (51,8%)59. 

3.44. Komisja poinformowała, że w związku z wysoką stopą bezrobocia na 
początku okresu programowania państwa członkowskie skupiły się na najpowszechniej 
występujących potrzebach60, niewielką zaś część środków przeznaczono na inne 
działania strukturalne w obszarach takich jak równouprawnienie płci, aktywne 
starzenie się i modernizacja instytucji rynku pracy (odpowiednio 5%, 2% i 3% środków), 
a proces wdrażania tych działań przebiegał powoli. W odnośnym badaniu 
potwierdzono, że zbyt mały nacisk położono na te priorytety inwestycyjne, zważywszy 
na wyzwania, z którymi należało się zmierzyć. 

3.45. Jak wykazała przeprowadzona przez Trybunał analiza danych przekazanych 
przez państwa członkowskie61, rozkład poszczególnych kategorii uczestników 
w operacjach EFS dotyczących zatrudnienia przedstawiał się następująco: bezrobotni – 
40%, zatrudnieni – 26%, długotrwale bezrobotni – 22%, osoby bierne zawodowo – 
12%. Największy udział w działaniach miała zatem grupa tych osób, które są albo 
aktywne, albo bezrobotne, lecz znajdują się w dość bliskim kontakcie z rynkiem pracy. 

                                                      
58 „Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review”, Komisja Europejska, 

wrzesień 2021 r. 

59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-
_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Dostęp do danych 
25.6.2021, Komisja Europejska. 

60 Dokument pt. „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility”, Komisja Europejska, 2020. 

61 Komisja Europejska, dane podane przez państwa członkowskie w rocznych sprawozdaniach 
z wdrażania za 2019 r., informacje pozyskane z bazy danych Launchpad w kwietniu 2021 r. 
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3.46. W 2020 r. około 33% osób bezrobotnych w UE należało do kategorii 
długotrwale bezrobotnych62. W 2016 r. Rada zaleciła63, aby zaoferować 
zarejestrowanym osobom długotrwale bezrobotnym możliwość uzyskania pogłębionej 
indywidualnej oceny i doradztwa przed upływem 18 miesięcy poza rynkiem pracy. 
W 2019 r. Komisja poinformowała64, że państwa członkowskie wdrożyły działania 
zgodnie z tym zaleceniem, ale było jeszcze zbyt wcześnie, by w pełni ocenić osiągnięte 
efekty. Jednocześnie – pomimo poprawy wskaźników zatrudnienia – wskaźniki 
znajdowania pracy przez osoby długotrwale bezrobotne utrzymywały się na niskim 
poziomie. Trybunał prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą długotrwałego bezrobocia, 
której wyniki mają zostać opublikowane pod koniec 2021 r. 

Odsetek młodzieży NEET spadł, ale w operacjach w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych częściej uczestniczą osoby znajdujące 
się w dość bliskim kontakcie z rynkiem pracy 

3.47. Jak wskazała Komisja w badaniu z 2020 r.65, w okresie od 2014 do 2018 r. 
odsetek młodzieży NEET (tj. udział bezrobotnej i biernej zawodowo młodzieży NEET 
w całej populacji młodzieży) w UE spadł z 12,5% do 10,4%. Odsetek młodzieży NEET 
biernej zawodowo utrzymuje się jednak na stałym poziomie wynoszącym 6%. Ta 
sytuacja wskazuje na trudności w objęciu działaniami i zaangażowaniu w nie tej części 
populacji młodzieży NEET. Trybunał już wcześniej zwracał uwagę66, że pewne państwa 
członkowskie nie stworzyły odpowiednich strategii, w ramach których określono by 
wyraźne cele pośrednie oraz cele dotyczące objęcia działaniami całej grupy młodzieży 
NEET. Ponadto na koncepcję programów operacyjnych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych niekorzystnie wpłynęły niedostateczne informacje na temat populacji 
młodzieży NEET. W rezultacie w tych programach pominięte być mogą grupy 

                                                      
62 „Employment and Social Developments in Europe – Quarterly review”, Komisja Europejska, 

marzec 2021 r. 

63 Zalecenie Rady 2016/C 67/01 w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku 
pracy. 

64 COM(2019) 169 final, Sprawozdanie Komisji dla Rady pt. „Ocena zalecenia Rady w sprawie 
integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy”. 

65 Sprawozdanie końcowe pt. „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment”, 
Komisja Europejska, 2020. 

66 Pkt 61–72, 109 i 165 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 5/2017. 
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docelowe, których potrzeby są najpilniejsze, a co więcej brakować może wyjaśnień, 
dlaczego proponowane działania są najbardziej adekwatne. 

3.48. W 2020 r. Rada wydała nowe zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży67, 
w którym zobowiązała państwa członkowskie do intensyfikacji wysiłków na rzecz 
objęcia działaniami młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji w całej UE dzięki 
sprawniejszemu systemowi monitorowania i wczesnego ostrzegania, a także wezwała 
je do poprawy jakości ofert. 

Dodatkowość i ukierunkowanie działań na mobilność pracowników 
stanowią nowe wyzwania 

3.49.  Dwa badania68 przeprowadzone przez Komisję w 2020 r. wykazały, że 
finansowanie w ramach EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
doprowadziło do osiągnięcia znacznej wartości dodanej UE. W swoim sprawozdaniu na 
temat gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
Trybunał odnotował69 jednak ryzyko, że zasoby w ramach Inicjatywy/EFS nie 
doprowadzą do wzrostu netto dostępnych środków finansowych dla młodzieży NEET 
oraz że będą one przynajmniej częściowo zastępować wydatki finansowane wcześniej 
z budżetów krajowych. Komisja w swoich dwóch badaniach zgłosiła podobne obawy 
dotyczące kwestii dodatkowości wynikające z nadmiernej zależności od finansowania 
z EFS. 

3.50. Jak wynika ze sprawozdania rocznego Komisji na temat mobilności w obrębie 
UE za 2020 r.70, mobilność w ramach UE-27 wciąż rosła w tempie 3% (wskaźnik ten 
zasadniczo nie zmienił się w porównaniu z latami 2014–2018). Trybunał zauważył 

                                                      
67 Zalecenie Rady 2020/C 372/01 w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia 

gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. 

68 Dokument pt. „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility”, Komisja Europejska, 2020; Dokument pt. „Study on the Evaluation of ESF Support 
to Youth Employment”, Komisja Europejska, 2020. 

69 Pkt 176 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 5/2017. 

70 Sprawozdanie „The Annual Report 2020 on EU intra-mobility”, Komisja Europejska, 2021. 
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jednak71, że programowanie działań w zakresie mobilności pracowników w ramach EFS 
nie zawsze należy do priorytetów państw członkowskich. Uwaga ta znalazła niedawno 
potwierdzenie w innym badaniu przeprowadzonym przez Komisję72, w którym 
odnotowano niskim poziom wydatków w ramach EFS na geograficzną mobilność 
pracowników oraz niewielką ilość dostępnych dowodów ze względu na brak 
stosownych wskaźników. 

Ubóstwo i włączenie społeczne 

3.51. EFS ma uzupełniać działania podejmowane na szczeblu krajowym, tak aby 
osiągnąć jeden z głównych celów strategii „Europa 2020” zakładający ograniczenie 
ubóstwa. Fundusz promuje włączenie społeczne oraz przyczynia się do zwalczania 
ubóstwa i dyskryminacji, przy czym działania ukierunkowane są na szereg grup, w tym 
dorosłych o niskim poziomie umiejętności, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
z niepełnosprawnościami, społeczności zmarginalizowane oraz osoby obcego 
pochodzenia i osoby o pochodzeniu migracyjnym. Aby zagwarantować dostępność 
wystarczających środków, w rozporządzeniu w sprawie EFS nałożono na państwa 
członkowskie wymóg przeznaczenia co najmniej 20% całości finansowania z EFS na ten 
cel tematyczny. 

3.52. Na rys. 3.6 przedstawiono przegląd wskaźników dotyczących tego celu 
szczegółowego, dla których podano odnośne informacje w dokumencie programowym 
Komisji towarzyszącym projektowi budżetu na 2022 r. Jak wynika z przeprowadzonej 
przez Trybunał analizy dokumentu programowego, wszystkie trzy przedmiotowe 
wskaźniki są na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych. 

                                                      
71 Pkt 42 sprawozdania specjalnego nr 6/2018 pt. „Swobodny przepływ pracowników – 

zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby 
mobilność pracowników”. 

72 Dokument pt. „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility”, Komisja Europejska, 2020. 
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Rys. 3.6 – Przegląd wskaźników związanych z ubóstwem i włączeniem 
społecznym 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu programowego towarzyszącego 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Osiągnięcie określonego w strategii „Europa 2020” poziomu docelowego 
dotyczącego ograniczenia ubóstwa jest mało prawdopodobne 

3.53. Środki z EFS oraz współfinansowanie krajowe73 przeznaczone na ten obszar 
sięgają 33,3 mld euro, co stanowi około 27% całego budżetu EFS, a zatem istotnie 
więcej niż 20% wymagane na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów. 

3.54. W sprawozdaniu specjalnym z 2020 r. Trybunał stwierdził74, że osiągnięcie 
określonego w strategii „Europa 2020” celu zakładającego wydźwignięcie 20 mln osób 
z ubóstwa jest mało prawdopodobne. Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi, 
pochodzącymi sprzed kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-1975, 104 mln ludzi 
było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 27 państwach UE 
objętych strategią „Europa 2020” (a zatem z uwzględnieniem Zjednoczonego 
Królestwa, ale z wyłączeniem Chorwacji). Zważywszy na ryzyko gospodarczych 
konsekwencji pandemii Komisja spodziewa się76, że liczba osób zagrożonych ubóstwem 
zacznie na nowo rosnąć – zamiast spadać – a poziom docelowy określony w strategii 
„Europa 2020” nie zostanie osiągnięty77. 

Ograniczenia dotyczące dostępnych danych z monitorowania 
niekorzystnie wpływają na możliwość oceny oddziaływania polityki na 
określone grupy docelowe 

3.55. Monitorowanie EFS koncentruje się na głównych wynikach polityki. Ocena 
skuteczności finansowania ze środków EFS na lata 2014–2020 w odniesieniu do 
określonych grup docelowych jest utrudniona ze względu na brak danych 
z monitorowania, co odnotowano zarówno w szeregu sprawozdań Trybunału (zob. 

                                                      
73 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 

2019 r., przedłożone w 2020 r., Komisja Europejska, 2021. 

74 Pkt 48–50 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 20/2020 pt. „Zwalczanie ubóstwa dzieci 
– należy lepiej ukierunkować wsparcie udzielane przez Komisję”. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2019 r., przedłożone w 2020 r., Komisja Europejska, 2021. 

77 Roczne sprawozdanie z działalności DG EMPL za 2020 r, Komisja Europejska, 2021. 
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ramka 3.1), jak również w różnych ocenach przeprowadzonych przez Komisję78. Taki 
stan rzeczy wynika z faktu, że większość działań ma ogólny zakres (tj. uczestnicy mogą 
należeć do różnych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej), 
a ponadto nie wprowadzono w przepisach wymogu, by podawać rezultaty w rozbiciu 
na kluczowe kategorie uczestników. Przykładowo w ramach EFS i Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych Romowie i migranci są włączeni do grupy docelowej 
„Migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości” (na potrzeby 
sprawozdawczości dotyczącej produktów), a także do grupy „Uczestnicy 
w niekorzystnej sytuacji społecznej” (na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej 
rezultatów). Z tego względu dostępne wskaźniki nie mogą zapewnić informacji na 
temat wyników działań ukierunkowanych w szczególności na społeczności romskie lub 
migrantów. 

Ramka 3.1 

Zgłoszone przez Trybunał ograniczenia w dostępności danych 
z monitorowania dotyczących ograniczania ubóstwa  

o Wydatki na rzecz integracji migrantów nie były znane, ponieważ nie 
rejestrowano odnośnych danych szczegółowych. W ramach prawnych 
regulujących EFS na lata 2014–2020 nie nałożono na państwa członkowskie 
wyraźnego wymogu monitorowania wyników (rezultatów i oddziaływania) 
działań dotyczących integracji migrantów79. 

o W kilku państwach członkowskich w strategiach dotyczących integracji 
Romów nie wskazano, jakie kwoty unijnych i krajowych środków finansowych 
były dostępne na działania dotyczące włączenia społecznego Romów. 
Trybunał stwierdził, że trudno jest monitorować postępy w realizacji 
projektów dotyczących integracji społeczności romskich, głównie ze względu 
na niedociągnięcia w zakresie dostępności i jakości danych80. 

                                                      
78 Dokument pt. „Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, 

combatting poverty and any discrimination by the European Social Fund (TO9)”, Komisja 
Europejska, 2020; SWD(2016) 452 final; oraz sprawozdanie pt. „ESF Performance and 
thematic reports: The ESF support to social innovation”, Komisja Europejska, 2018. 

79 Pkt 46 dokumentu analitycznego nr 4/2018 pt. „Integracja migrantów spoza UE”. 

80 Pkt 47, 51 i 133 sprawozdania specjalnego nr 14/2016 pt. „Unijne inicjatywy polityczne 
i wsparcie finansowe na rzecz integracji Romów – w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto 
istotne postępy, potrzebne są jednak dodatkowe działania w terenie”. 
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o W przypadku działań na rzecz włączenia społecznego monitorowanie 
osiągniętych postępów było niemożliwe z uwagi na brak danych ilościowych. 
Nie było zatem możliwości zmierzenia, w jakim stopniu finansowanie unijne 
przyczyniło się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących81. 

o Ponieważ w okresie 2014–2020 nie ustanowiono żadnych szczegółowych 
priorytetów inwestycyjnych ani odpowiednich wskaźników, które dotyczyłyby 
ubóstwa dzieci, Komisja nie posiadała żadnych informacji na temat tego, 
w jakim zakresie środki UE wykorzystano bezpośrednio na rzecz zwalczania 
ubóstwa dzieci i co udało się osiągnąć w tym obszarze82. W rozporządzeniu 
w sprawie EFS+ na okres 2021–2027 przewidziano przeznaczenie 
odpowiednich środków na szczeblu krajowym na potrzeby zwalczania 
ubóstwa dzieci. 

3.56. W badaniu z 2019 r. Komisja zwróciła uwagę83, że dane z monitorowania 
dotyczące włączenia społecznego nie były spójne między poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Ponadto wspólne wskaźniki rezultatu w ramach EFS dotyczyły przede 
wszystkim wymiernych wyników w zakresie zatrudnienia, na przykład poszukiwania 
pracy lub zdobywania nowych kwalifikacji, nie zaś wyników trudniejszych do 
uchwycenia takich jak przezwyciężenie niekorzystnej sytuacji społecznej, poprawa 
dobrostanu, zmiany zachowania lub zwiększenie motywacji. Choć są one trudne do 
zestandaryzowania i mają głównie charakter jakościowy, wyniki tego rodzaju są 
również bardzo istotne w kontekście monitorowania operacji w zakresie włączenia 
społecznego. Zgodnie z zaleceniem z oceny ex post dotyczącej EFS na okres 2007–
201384 Komisja wprowadziła ponadto cztery wspólne wskaźniki rezultatu o bardziej 
długoterminowym charakterze, mierzące rezultaty sześć miesięcy po danej interwencji 
(np. liczba uczestników, których sytuacja na rynku pracy poprawiła się po sześciu 
miesiącach). 

                                                      
81 Pkt 56 i 60 sprawozdania specjalnego nr 5/2019 pt. „Europejski Fundusz Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie 
ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa”. 

82 Pkt 71–74 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 20/2020 pt. „Zwalczanie ubóstwa dzieci 
– należy lepiej ukierunkować wsparcie udzielane przez Komisję”. 

83 Badanie (CT9), Komisja Europejska, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 
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Choć działania dotyczące włączenia społecznego realizowane w ramach 
EFS są spójne z ramami polityki, kwestie komplementarności funduszy 
oraz ukierunkowania i trwałości działań wciąż nastręczają problemów 

3.57. Realizowane w państwach członkowskich działania dotyczące włączenia 
społecznego finansowane ze środków EFS są spójne zarówno z ogólnymi unijnymi 
ramami polityki, jak i z zaleceniami dla poszczególnych krajów85. Niemniej Komisja 
potwierdziła występowanie problemów dotyczących synergii86, na które wcześniej 
zwrócił uwagę sam Trybunał, a także ryzyko powielania działań z innymi funduszami 
UE87. 

3.58. Ukierunkowanie działań na osoby najbardziej potrzebujące wciąż stanowi 
duże wyzwanie. W ocenie z 2020 r.88 Komisja stwierdziła, że brak jest jednoznacznych 
dowodów potwierdzających, że wsparcie ze środków EFS na rzecz włączenia 
społecznego dociera do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W ocenie tej 
zwrócono uwagę na zagrożenie, że programy zostaną ukierunkowane głównie na 
osoby nienależące do najsłabszych grup, ponieważ ich potrzeby są mniej złożone. 
W swoim sprawozdaniu89 dotyczącym europejskiej pomocy na rzecz najbardziej 
potrzebujących również Trybunał zalecił, by Komisja dążyła do lepszego 
ukierunkowania wydatków UE w ramach EFS+. 

3.59. Kluczowym wyzwaniem w przypadku szeregu programów operacyjnych jest 
uzależnienie poszczególnych projektów, podmiotów opracowujących projekty oraz 
beneficjentów końcowych od dalszego otrzymywania unijnego wsparcia, co rodzi 
pytania o trwałość projektów90. W badaniu Komisji z 2018 r. na temat włączenia 
społecznego Romów91 stwierdzono, że w tych państwach, w których żyje największa 
liczba Romów, wiele programów i projektów w dużej mierze zależało od finansowania 

                                                      
85 Badanie (CT9), Komisja Europejska, 2020. 

86 Sprawozdanie końcowe pt. „ESF performance and thematic reports: The ESF support to 
social innovation”, Komisja Europejska, 2018. 

87 Badanie (CT9), Komisja Europejska, 2020. 

88 Tamże. 

89 Zalecenie 1 w sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 5/2019. 

90 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 
2018 r., przedłożone w 2019 r., Komisja Europejska, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, „Ocena unijnych ram dotyczących krajowych strategii włączenia 
społecznego Romów w okresie do 2020 r.”. 
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UE, ponieważ przyznane współfinansowanie z budżetów krajowych było niewielkie 
(około 20%). 

Kształcenie i szkolenie 

3.60. Inwestycje w kształcenie i szkolenie wszystkich obywateli stanowią kluczowy 
priorytet UE. Łączna wartość środków z EFS i współfinansowania krajowego 
przeznaczonych na kształcenie i szkolenie wynosi 37,8 mld euro. Odnośne poziomy 
docelowe ustanowione w strategii „Europa 2020” obejmowały zmniejszenie odsetka 
osób wcześnie kończących naukę (które nie ukończyły pełnego cyklu kształcenia lub 
szkolenia) do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób 
posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne w grupie wiekowej 30–34 lata92. 

3.61. Na rys. 3.7 przedstawiono przegląd wskaźników dotyczących tego celu 
szczegółowego, dla których podano odnośne informacje w dokumencie programowym 
towarzyszącym projektowi budżetu na 2022 r. Z informacji tych wynika, że oba 
przedmiotowe wskaźniki są na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych.  

                                                      
92 Sprawozdanie końcowe dotyczące EFS podsumowujące roczne sprawozdania z wdrażania za 

2019 r., przedłożone w 2020 r., Komisja Europejska, 2021. 
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Rys. 3.7 – Przegląd wskaźników związanych z kształceniem i szkoleniem 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu programowego towarzyszącego 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Ogólnie rzecz biorąc, realizacja głównych celów strategii „Europa 2020” 
postępuje zgodnie z planem, ale występują różnice między państwami 
członkowskimi  

3.62. Ogólnie rzecz biorąc, UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia głównych celów
strategii „Europa 2020” w tym obszarze (zob. tabela 3.1), ale występują istotne różnice 
między poszczególnymi państwami i regionami, jeśli chodzi o dokonane postępy. 
Istnieją również znaczne dysproporcje pod względem płci w odniesieniu do obu 
poziomów docelowych, przy czym wyniki w przypadku mężczyzn są gorsze niż 
w przypadku kobiet93. 

Tabela 3.1 – Główne cele strategii „Europa 2020” dotyczące kształcenia 

Cele główne na 
szczeblu UE 2005 2013 2018 Uwagi 

Odsetek osób 
wcześnie kończących 
kształcenie i szkolenie 
< 10% (a) 

15,7% 11,9% 10,6% 

11 państw członkowskich nie 
osiągnęło jeszcze unijnego 
poziomu docelowego do końca 
2019 r. 

Uzyskanie wyższego 
wykształcenia > 40% 
(b) 

28,0% 37,1% 40,7% 

Dziewięć państw 
członkowskich nie osiągnęło 
jeszcze unijnego poziomu 
docelowego do końca 2019 r. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pt. „Study for 
the Evaluation of ESF support to Education and Training”, lipiec 2020 r., oraz sprawozdania 
podsumowującego roczne sprawozdania z wdrażania za 2019 r. (przedłożonego w 2020 r.). 

a) Wskaźnik dotyczący osób wcześnie kończących naukę to odsetek osób w wieku
18–24 lata, które uzyskały co najwyżej wykształcenie średnie pierwszego stopnia
i nie biorą udziału w dalszym kształceniu lub szkoleniu.

b) Wskaźnik dotyczący wykształcenia wyższego mierzy natomiast odsetek osób
w wieku 30–34 lata, które z powodzeniem zakończyły studia wyższe.

3.63. Środki z EFS stanowią średnio jedynie około 1% budżetów przeznaczanych
przez państwa członkowskie na kształcenie i w związku z tym przyczyniają się 
w niewielkim zakresie do osiągnięcia poziomów docelowych określonych w strategii 
„Europa 2020”. Między poszczególnymi państwami członkowskimi występują jednak 

93 Dokument pt. „Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training” (TO 10), 
Komisja Europejska, 2020. 
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istotne różnice w tym względzie, ponieważ w przynajmniej czterech państwach udział 
środków z EFS przekracza 3%94. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Komitet 
Kontaktowy zrzeszający najwyższe organy kontroli w UE stwierdzono, że wobec 
znaczenia innych czynników trudno jest zmierzyć wkład EFS w osiąganie poziomów 
docelowych w zakresie kształcenia. Komitet zalecił, by państwa członkowskie 
udoskonaliły logikę interwencji w odniesieniu do finansowania z EFS przez dalsze 
doprecyzowanie powiązań między działaniami i rezultatami95. 

Wprawdzie monitorowanie zostało usprawnione, ale ograniczenia 
dotyczące danych wciąż utrudniają ocenę osiągnięć 

3.64. W badaniu Komisji z 2020 r.96 stwierdzono, że ograniczenia dotyczące danych
z monitorowania utrudniły ocenę osiągnięć w obrębie poszczególnych państw 
członkowskich i w perspektywie porównawczej między państwami, zarówno jeśli 
chodzi o poszczególne cele, jak i grupy uczestników. 

3.65. W swoim sprawozdaniu specjalnym dotyczącym unijnych celów w dziedzinie
kształcenia97 Trybunał odnotował poprawę w ramach monitorowania na okres 2014–
2020, a w szczególności wprowadzenie wspólnych wskaźników rezultatu. Niemniej 
zaledwie w jednej trzeciej programów operacyjnych na lata 2014–2020 zbadanych 
przez Trybunał ustanowiono poziomy wyjściowe i docelowe dla trzech celów 
w dziedzinie kształcenia najściślej powiązanych z zatrudnieniem: dotyczących szkolenia 
i kształcenia zawodowego, uczenia się przez całe życie i uzyskania wykształcenia 
wyższego. 

94 Tamże. 

95 Najwyższe organy kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, 2017, sprawozdanie z równoległych kontroli na temat wkładu funduszy 
strukturalnych w realizację strategii „Europa 2020” w obszarach zatrudnienia i kształcenia. 

96 Badanie (CT 10), Komisja Europejska, 2020. 

97 Pkt 65, 69–73 i 80 sprawozdania specjalnego nr 16/2016 pt. „Cele UE w dziedzinie edukacji 
– programy są spójne, ale występują niedociągnięcia w pomiarze wyników”.
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Programy operacyjne są spójne z unijnymi celami w dziedzinie 
kształcenia 

3.66. W ramach kontroli dotyczącej kształcenia Trybunał stwierdził98, że
skontrolowane programy operacyjne były zgodne z unijnymi celami w dziedzinie 
kształcenia. Kontrola wykazała, że ogólnie rzecz biorąc, w programach operacyjnych 
w satysfakcjonujący sposób opisano sytuację przed rozpoczęciem wdrażania i jasno 
wskazano potrzeby, które wymagają zaspokojenia. W programach tych zasugerowano 
również, w jaki sposób należy osiągnąć cele, i określono przewodnie zasady wyboru 
operacji, a w stosownych przypadkach wskazano główne grupy docelowe, obszary 
geograficzne i kategorie beneficjentów. Również w toku kontroli równoległych 
przeprowadzonych w 2017 r. w ramach Komitetu Kontaktowego zrzeszającego 
najwyższe organy kontroli z UE99 potwierdzono, że pomimo pewnych drobnych 
uchybień programy operacyjne były wyraźnie dostosowane do potrzeb krajowych 
i treści zaleceń Rady. 

3.67. Jak stwierdzono w badaniu Komisji100, wsparcie z EFS na rzecz kształcenia
i szkolenia było spójne z innymi celami tematycznymi w ramach Funduszu (tj. 
zaobserwowano powstałą wzajemną komplementarność między nimi, która 
przyczyniała się do postępów w realizacji wyznaczonych celów). Jeśli chodzi o spójność 
z innymi unijnymi funduszami w obszarze kształcenia i szkolenia, sytuacja nie była 
równie jednoznaczna – przykładowo wypracowano dobrą synergię z EFRR, ale 
w mniejszym zakresie z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji oraz działaniami „Maria 
Skłodowska-Curie”. W tym przypadku problem w mniejszym stopniu dotyczył 
przepisów, a w większym – wyzwań związanych z łączeniem różnych instrumentów 
finansowania w praktyce. 

98 Pkt 66 i 67 tamże. 

99 Najwyższe organy kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, 2017, sprawozdanie z równoległych kontroli na temat wkładu funduszy 
strukturalnych w realizację strategii „Europa 2020” w obszarach zatrudnienia i kształcenia. 

100 Badanie (CT 10), Komisja Europejska, 2020. 
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3.68. W opublikowanym przez Trybunał przeglądzie na temat umiejętności
cyfrowych101 odnotowano, że Komisja ustanowiła uznane na szczeblu 
międzynarodowym ramy kompetencji cyfrowych, wspierała opracowanie strategii 
krajowych oraz zapewniła pomoc przy tworzeniu wielu krajowych koalicji na rzecz 
umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Na projekty dotyczące w szczególności 
umiejętności cyfrowych w państwach członkowskich przypadło około 2% budżetu EFS. 

101 Pkt 57 i 60 przeglądu nr 2/2021 pt. „Działania UE na rzecz rozwiązania problemu 
niedostatecznych umiejętności cyfrowych”. 
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Wnioski 
3.69. Celem EFS jest stworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy oraz
społeczeństwa sprzyjającego włączeniu społecznemu, tak aby przyczynić się do 
realizacji celu strategii „Europa 2020” zakładającego osiągnięcie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE. Przy ocenie 
wyników uzyskanych w tym obszarze inwestycyjnym należy wziąć pod uwagę szeroki 
wachlarz czynników zewnętrznych, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, wpływ 
strategii politycznych oraz znaczne opóźnienia między etapami planowania polityki, 
programowania, wyboru operacji, wdrażania i rezultatów, które można uzyskać dzięki 
środkom z EFS (pkt 3.1–3.10). 

3.70. W okresie 2014–2020 w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych, do których zalicza się EFS, Komisja stworzyła kompleksowe 
i innowacyjne ramy wykonania. Ramy te obejmują cele pośrednie i wartości docelowe 
określone dla każdej osi priorytetowej w programach operacyjnych finansowanych 
z EFRR, Funduszu Spójności i EFS. Wprawdzie system ten przyczynił się do istotnego 
zwiększenia dostępności informacji na temat wyników, lecz największą uwagę wciąż 
poświęca się wkładom finansowym i produktom, a nie rezultatom. Państwa 
członkowskie ustanowiły poziomy docelowe dla prawie wszystkich wskaźników 
specyficznych dla programów i dla niektórych wybranych wskaźników wspólnych. Na 
tej podstawie Komisja oceniła postępy w realizacji programów i obliczyła zagregowany 
„stopień osiągnięcia celów” w odniesieniu do poziomów docelowych. Jednocześnie 
zagregowała ona dane z monitorowania przekazane przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do wspólnych wskaźników produktu i rezultatu, w tym do tych, dla 
których nie ustalono poziomów docelowych. Ponadto dane na temat wyników 
przekazywane przez państwa członkowskie nie zawsze pozwalają na dokonanie oceny, 
a Komisja dysponuje jedynie ograniczonymi środkami pozwalającymi zweryfikować 
poprawność tych danych (pkt 3.11–3.24). 

3.71. Trybunał przeanalizował informacje na temat wyników przekazane przez
państwa członkowskie w okresie do końca 2019 r. i stwierdził, że z ogólnej liczby 13 
wspólnych wskaźników EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla 
których Komisja podała dane w dokumencie programowym towarzyszącym projektowi 
budżetu na 2022 r., 12 było na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych. 
Uzyskane rezultaty istotnie różniły się między poszczególnymi państwami 
członkowskimi i regionami. Należy również odnotować, że w 2018 r. pewna liczba 
poziomów docelowych dla wspólnych wskaźników wykonania EFS i Inicjatywy została 
obniżona. W wyniku takich modyfikacji Komisja odnotowała większe postępy 
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w osiąganiu poziomów docelowych wspólnych wskaźników wykonania. Gdyby 
modyfikacji tych nie dokonano, na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych 
byłoby sześć z 13 wskaźników (pkt 3.25–3.33). 

3.72. W okresie 2014–2020 wskaźniki zatrudnienia w UE wzrosły, ale wciąż nie
osiągnęły poziomu docelowego określonego w strategii „Europa 2020”. Część 
finansowania z EFS przeznaczona na działania dotyczące innych kwestii strukturalnych 
(takich jak równouprawnienie płci, aktywne starzenie się i modernizacja instytucji 
rynku pracy) była stosunkowo niewielka, a tempo realizacji tych działań było niższe niż 
oczekiwano. Ponadto największy udział w działaniach finansowanych z EFS miała grupa 
osób, które są albo aktywne, albo bezrobotne, lecz znajdują się w dość bliskim 
kontakcie z rynkiem pracy. Objęcie działaniami grup osób, które straciły kontakt 
z rynkiem pracy, na przykład młodzieży NEET, nastręczało natomiast trudności (pkt 
3.34–3.50). 

3.73. Choć zgodnie ze stanem na koniec 2019 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w UE ogólnie spadła, jedynie około połowy państw 
członkowskich osiągnęło odnośne poziomy docelowe na 2020 r. Od tamtego czasu ze 
względu na konsekwencje gospodarcze kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 
liczba osób zagrożonych ubóstwem zapewne się zwiększyła. W związku z tym jest mało 
prawdopodobne, że określony w strategii „Europa 2020” cel ograniczenia ubóstwa 
i zwiększenia włączenia społecznego zostanie osiągnięty (pkt 3.51–3.59). 

3.74. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja głównych celów strategii „Europa 2020”
dotyczących kształcenia i szkolenia postępuje zgodnie z planem, choć również w tym 
przypadku występują różnice między państwami członkowskimi. Podobnie jak 
w przypadku pozostałych głównych celów, istotny wpływ innych czynników sprawia, że 
trudno jest wskazać, w jakiej mierze EFS przyczynił się do realizacji celów w dziedzinie 
kształcenia (pkt 3.60–3.68). 

3.75. Ogólnie rzecz biorąc, EFS jest spójny ze strategią „Europa 2020” na rzecz
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
w UE oraz przyczynia się do jej wdrożenia. Informacje na temat wyników udostępniane 
przez państwa członkowskie i Komisję wskazują, że znaczna liczba obywateli UE 
skorzystała z finansowania z EFS, aby podnieść swoje umiejętności, zwiększyć 
możliwości zatrudnienia i poprawić perspektywy zawodowe. Niemniej ze względu na 
ograniczenia dotyczące danych oraz fakt, że w momencie przeprowadzania kontroli 
wiele operacji wciąż było w toku, Trybunał nie jest jeszcze w stanie sformułować 
ogólnego wniosku na temat faktycznych wyników uzyskanych dzięki środkom z EFS 
w okresie 2014–2020. 
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Załączniki 

Załącznik 3.1 – Cele EFS (w tym Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych) 

Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 

Wersja skrócona 
stosowana 

w niniejszym 
rozdziale 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

Cel 
szczegółowy 
1 (EFS) 

Promowanie trwałych miejsc 
pracy wysokiej jakości oraz 
mobilności pracowników 

CS1 Tak 

Cel 
szczegółowy 
2 (EFS) 

Promowanie włączenia 
społecznego oraz walka 
z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

CS2 Tak 

Cel 
szczegółowy 
3 (EFS) 

Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie i szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez 
całe życie 

CS3 Tak 

Cel 
szczegółowy 
4 (EFS) 

Wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych instytucji 
publicznych i zainteresowanych 
stron oraz sprawności 
administracji publicznej 

CS4 Nie 

Cel 
szczegółowy 
5 (EFS 
i Inicjatywa 
na rzecz 
zatrudnienia 
ludzi 
młodych) 

Promowanie wsparcia 
ukierunkowanego 
w szczególności na młodzież 
NEET (15–24 lata) 

CS5 Tak 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych dotyczących 
projektu budżetu na 2022 r. 
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Rozdział 4 

Zasoby naturalne 
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Spis treści 
Punkty 

Wstęp 4.1.-4.13. 
Krótki opis działu „Zasoby naturalne” 4.1.-4.2. 

Zakres i podejście 4.3.-4.5. 

Cele przewidziane dla EFMR i zamierzony sposób jego 
funkcjonowania 4.6.-4.13. 

Ocena wyników osiągniętych w ramach EFMR  
na podstawie opublikowanych informacji na temat 
wyników 4.14.-4.44. 
Uwagi ogólne 4.14.-4.17. 
Informacje na temat wyników publikowane przez Komisję skupiają się 
na wkładach, produktach i wkładzie finansowym, nie zaś na rezultatach 4.15.-4.17. 

Promowanie konkurencyjnych, zrównoważonych 
środowiskowo, rentownych ekonomicznie 
i odpowiedzialnych społecznie rybołówstwa i akwakultury 4.18.-4.29. 
Rentowność ekonomiczna rybołówstwa rośnie, ale dane dotyczące 
akwakultury nie pozwalają wyciągnąć równie jednoznacznych 
wniosków 4.19.-4.24. 

Komisja udostępnia informacje na temat wydatków z EFMR na rzecz 
celów środowiskowych, ale powiązanie pomiędzy wydatkami 
a kluczowymi wskaźnikami środowiskowymi nie zostało dobrze 
zdefiniowane 4.25.-4.29. 

Wspieranie wdrażania WPRyb 4.30.-4.44. 
Cel w zakresie ochrony ustanowiony w ramach WPRyb 
prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty 4.31.-4.40. 

Doradztwo naukowe i gromadzenie danych to kluczowe aspekty 
zarządzania rybołówstwem 4.41.-4.42. 

System kontroli rybołówstwa jest modernizowany 4.43.-4.44. 

Wnioski 4.45.-4.51. 
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Załączniki 
Załącznik 4.1 – Cele Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego 
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Wstęp 

Krótki opis działu „Zasoby naturalne” 

4.1. Dział 2 WRF obejmuje wydatki związane ze strategiami politycznymi w obszarze 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W ramach tego działu 
finansowane są wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) oraz 
działania na rzecz środowiska i klimatu. 

4.2. Całkowite wydatki w tym dziale WRF zaplanowane na okres 2014–2020 
wyniosły 420 mld euro (w cenach bieżących), z czego do końca 2020 r. wypłacono 
367 mld euro (zob. rys. 4.1). 

Rys. 4.1 – Zasoby naturalne – płatności zrealizowane w okresie 2014–
2020 w zestawieniu ze środkami na zobowiązania na ten okres 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

  

Inne programy 
2,9 (0,8%)

Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki (EFMR) 
2,8 (0,8%)

Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) 
63,8 (17,4%)

Europejski Fundusz Rolniczy 
Gwarancji (EFRG) 
297,3 (81,0%)

Zasoby naturalne
366,8
47,8%

(w mld EUR)

766,9 
mld EUR

(i) jako odsetek budżetu 
wszystkich działów WRF

(ii) w podziale na poszczególne 
programy
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Zakres i podejście  

4.3. Spośród pięciu programów realizowanych w dziale 2 WRF Trybunał wybrał do 
kontroli Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), na który przypada 0,8% 
wszystkich płatności zrealizowanych do końca 2020 r. w tym dziale WRF. Celem 
Trybunału było ustalenie, na ile dostępne były adekwatne informacje na temat 
wyników, a następnie w miarę możliwości ocena – z wykorzystaniem tych informacji – 
jakie wyniki udało się uzyskać w ramach unijnych programów wydatków. Trybunał 
przedstawił również uwagi dotyczące wybranych elementów WPRyb objętych 
wsparciem z EFMR. Tegoroczna ocena uzupełnia informacje przedstawione przez 
Trybunał w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r. na 
temat EFRG i EFRROW, w ramach których zrealizowano łącznie 98,6% płatności 
dokonanych do końca 2019 r. 

Rys. 4.2 – Ramy czasowe głównych ocen i okresy objęte oceną 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

WRF 
2021–2027

WRF 
2014–2020

WRF 
2007–2013

Ocena skutków dotycząca EFMR

Okres objęty daną oceną lub 
przeglądem Data publikacji

Ocena ex post Europejskiego Funduszu Rybackiego

Ocena skutków dotycząca EFMRA

Ocena śródokresowa części 
Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
objętej zarządzaniem 

bezpośrednim

Ocena ex post działań w ramach 
EFMR finansowanych w trybie 

zarządzania bezpośredniego

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Podsumowanie ocen ex ante

Ocena ex post działań w ramach 
EFMR finansowanych w trybie 

zarządzania dzielonego
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4.4. Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału Trybunał skorzystał 
z przedstawionych przez Komisję informacji na temat wyników, w tym ze sprawozdania 
rocznego z zarządzania i wykonania dotyczącego budżetu UE za 2020 r., dokumentów 
programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r., rocznego sprawozdania 
z realizacji EFMR oraz kluczowych ocen wyszczególnionych na rys. 4.2. Trybunał 
skontrolował informacje zawarte w tych dokumentach pod kątem tego, na ile są one 
realistyczne i zgodne z jego wcześniejszymi ustaleniami, nie zweryfikował jednak ich 
wiarygodności. Wykorzystał również wyniki własnych niedawno przeprowadzonych 
kontroli. Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu niniejszego rozdziału 
przedstawiono bardziej szczegółowo w dodatku do tego sprawozdania.  

4.5. W aktach prawnych ustanawiających poszczególne unijne programy wydatków 
określono szereg celów. W przypadku EFMR sześć priorytetów Unii powiązano 
z czterema celami, z których dwa zostały omówione w niniejszym rozdziale (zob. 
załącznik 4.1). Na rzecz tych wybranych celów przeznaczono 84% łącznego budżetu 
EFMR. 

Cele przewidziane dla EFMR i zamierzony sposób jego 
funkcjonowania 

4.6. Na rys. 4.3 przedstawiono przegląd celów, priorytetów i wskaźników rezultatu 
w ramach EFMR. 

Rys. 4.3 – EFMR w ogólnym zarysie 

Priorytety Unii 
(art. 6*) 

Cele EFMR 
(art. 5*) 

Wskaźniki rezultatu zawarte 
w dokumencie programowym 

PU 1 Promowanie rybołówstwa 
zrównoważonego środowiskowo, 
zasobooszczędnego, 
innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy  

PU 2 Wspieranie akwakultury 
zrównoważonej środowiskowo, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, 
konkurencyjnej i opartej na 
wiedzy 

PU 5 Wspieranie obrotu 
i przetwarzania 

a) Promowanie 
konkurencyjnych, 
zrównoważonych 
środowiskowo, rentownych 
ekonomicznie 
i odpowiedzialnych 
społecznie rybołówstwa 
i akwakultury 

Produktywność pracowników (wyrażona w wartości 
dodanej brutto na osobę zatrudnioną) w sektorze 
rybołówstwa w UE 

Rentowność unijnej floty rybackiej w podziale na segmenty 
floty 

Efektywność paliwowa połowów ryb 

Wielkość odrzutów dla gatunków eksploatowanych 
komercyjnie 

Wartość produkcji akwakultury w UE 

Względna wartość lub wielkość produkcji wprowadzonej do 
obrotu przez organizacje producentów 
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Priorytety Unii 
(art. 6*) 

Cele EFMR 
(art. 5*) 

Wskaźniki rezultatu zawarte 
w dokumencie programowym 

PU 3 Wspieranie wdrażania 
WPRyb 

b) Wspieranie procesu 
wdrażania WPRyb 
(gromadzenie danych 
i kontrole) 

Liczba domniemanych naruszeń zasad WPRyb, których 
dopuściły się podmioty gospodarcze, wykrytych w ramach 
wspólnych planów rozmieszczenia podzielona przez liczbę 
przeprowadzonych inspekcji 

Liczba państw członkowskich posiadających skuteczny 
system kontroli 

Odsetek lub liczba stad ryb poławianych na poziomach MSY 

Odsetek adekwatnych odpowiedzi na wezwania do 
udostępnienia danych w ramach procesu gromadzenia 
danych 

PU 4 Zwiększanie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej 

c) Promowanie 
zrównoważonego 
i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju 
terytorialnego obszarów 
rybackich i obszarów 
akwakultury 

Miejsca pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury 
stworzone dzięki wsparciu z EFMR 

Miejsca pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury 
utrzymane dzięki wsparciu z EFMR 

Liczba lokalnych strategii wybranych przez rybackie lokalne 
grupy działania 

PU 6 Wspieranie wdrażania 
zintegrowanej polityki morskiej 

d) Wspieranie procesu 
opracowywania i wdrażania 
unijnej zintegrowanej 
polityki morskiej w sposób 
uzupełniający politykę 
spójności i WPRyb  

Inicjatywa „Wiedza o morzu 2020”: Poziom wykorzystania 
europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska 
morskiego mierzony liczbą użytkowników, którzy pobrali 
dane 

Nadzór morski: Odsetek dostępnych danych 
międzysektorowych i transgranicznych wyrażony jako 
odsetek całkowitej luki informacyjnej wskazanej w ocenie 
skutków dotyczącej wspólnego systemu wymiany 
informacji (CISE) 

Odsetek powierzchni wód morskich objętych ochroną za 
pomocą środków ochrony przestrzennej w ramach art. 13 
ust. 4 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 

* Rozporządzenie (UE) nr 508/2014. 

Źródło: DG MARE. 

4.7. EFMR zapewnia wsparcie na rzecz WPRyb, której podstawowym celem jest 
zapewnienie, by sektory rybołówstwa i akwakultury były zrównoważone pod 
względem środowiskowym w perspektywie długoterminowej oraz zarządzane 
w sposób spójny z zamiarem osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych 
i w dziedzinie zatrudnienia, a także przyczynianie się do dostępności dostaw żywności1. 

4.8. Na potrzeby analizy informacji na temat wyników Trybunał wybrał cele 
szczegółowe 1 i 4 w ramach EFMR określone w dokumencie programowym Komisji 
i sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania (zob. załącznik 4.1).  

                                                       
1 Art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
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4.9. W ramach celu szczegółowego „Promowanie rybołówstwa i akwakultury” (CS 1) 
zapewniane jest wsparcie na rzecz konkurencyjnego i bardziej zrównoważonego 
rybołówstwa. Przykładowo ze środków EFMR można pokryć koszty zakupu narzędzi 
połowowych o zwiększonej selektywności, jeśli chodzi o rozmiar ryb, tak aby 
zmniejszyć niezamierzone połowy, lub też przyznać rekompensatę za trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej. W przypadku akwakultury środki EFMR można 
wykorzystać z kolei do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.  

4.10. Cel „Wspieranie wdrażania WPRyb” (CS 4) dotyczy przede wszystkim 
zarządzania polityką ochrony zasobów rybnych poprzez pogłębianie wiedzy naukowej 
i usprawnienie kontroli rybołówstwa. Jednym z instrumentów zarządzania, jakimi 
dysponuje UE w ramach WPRyb w celu osiągnięcia zrównoważonych poziomów 
połowów, jest możliwość określenia limitów całkowitych dopuszczalnych połowów 
(TAC) w odniesieniu do stad ryb eksploatowanych komercyjnie. Rada co roku określa 
TAC na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Następnie dokonuje się 
podziału między poszczególne państwa członkowskie.  

4.11. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie WPRyb2 wniosek Komisji 
dotyczący TAC uwzględnia doradztwo naukowe ze strony ciał doradczych takich jak 
Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) oraz Komitet Naukowo-Techniczny 
i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Ze środków EFMR wspierane są działania 
mające na celu usprawnienie gromadzenia i udostępniania danych naukowych. 

4.12. Państwa członkowskie mogą również wykorzystać EFMR do wzmocnienia 
systemu kontroli rybołówstwa, tak aby zapewnić lepszą zgodność z zasadami WPRyb. 

4.13. Łączny budżet EFMR na okres 2014–2020 wynosi 6,4 mld euro. Za 
zarządzanie EFMR wspólną odpowiedzialność ponoszą Komisja, a w szczególności 
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE), i państwa 
członkowskie. Państwa członkowskie oraz Komisja Europejska wspólnie zarządzają 90% 
budżetu Funduszu, zaś pozostałymi 10% zarządza bezpośrednio Komisja Europejska.  

                                                       
2 Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
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Ocena wyników osiągniętych w ramach 
EFMR na podstawie opublikowanych 
informacji na temat wyników 

Uwagi ogólne 

4.14. Na rys. 4.4 przedstawiono przeprowadzony przez Trybunał przegląd 
wszystkich wskaźników EFMR ujętych w dokumencie programowym oraz ocenę, czy 
wskaźniki te znajdują się na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych. 
W przypadku dziewięciu z ogólnej liczby 21 wskaźników brak było wystarczających 
danych, które pozwoliłyby Trybunałowi sformułować wnioski. Opracowane przez 
Trybunał szczegółowe informacje na temat wskaźników dotyczących dwóch wybranych 
celów przedstawiono na rys. 4.5 i rys. 4.7. W sprawozdaniu dotyczącym wyników 
wykonania budżetu za 2019 r.3 omówiono pewne ogólne zastrzeżenia wpływające na 
interpretację tych wskaźników. W szczególności ocena Trybunału, czy dany wskaźnik 
jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego, odnosi się do 
prawdopodobieństwa osiągnięcia danego poziomu docelowego zdefiniowanego przez 
Komisję. Ocena ta nie uwzględnia natomiast kwestii, czy lub jak ściśle dany wskaźnik 
jest powiązany z EFMR, ani tego, czy poziom docelowy wyznaczony dla danego 
wskaźnika jest adekwatny. Jest to zatem tylko jedna część ogólnej oceny osiągniętych 
wyników. Trybunał nie skontrolował przy tym wiarygodności danych leżących 
u podstaw wskaźników (kwestię tę omówiono jednak w sprawozdaniu dotyczącym 
wyników wykonania budżetu za 2019 r.4). 

                                                       
3 Pkt. 1.24 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 

4 Tamże, pkt 1.13–1.23. 
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Rys. 4.4 – Przegląd wszystkich wskaźników EFMR zawartych 
w dokumencie programowym 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Informacje na temat wyników publikowane przez Komisję skupiają się na 
wkładach, produktach i wkładzie finansowym, nie zaś na rezultatach 

4.15. Głównym wnioskiem z oceny skutków z 2011 r. dotyczącej reformy WPRyb
było stwierdzenie, że reforma ta nie zapewniła zrównoważonej eksploatacji żywych 
zasobów5. Komisja wskazała szereg kluczowych problemów, w tym brak 
zrównoważenia pod względem środowiskowym, słabą rentowność ekonomiczną oraz 
niepewność w kwestiach społecznych związaną z pojawiającymi się wyzwaniami takimi 
jak zmiana klimatu i zanieczyszczenia. 

4.16. Informacje opisowe na temat wyników osiągniętych w ramach EFMR
przedstawione w dokumencie programowym Komisji i sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania dotyczą przede wszystkim liczby beneficjentów i operacji 
objętych wsparciem ze środków EFMR (produkty) oraz kwoty środków przeznaczonych 
na określone projekty (wkłady). Brakuje jednak informacji na temat rezultatów. 
Komisja nie przedstawiła logiki interwencji, w której określono by wkład EFMR 
w osiąganie celów polityki. W związku z tym trudno jest ustalić związek przyczynowo-
skutkowy między wsparciem z EFMR i uzyskanymi rezultatami oraz ocenić 
oddziaływanie Funduszu na ogólne wyniki w ramach polityki.  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

Cel (*) Łącznie
Wszystkie Wszystkie Wszystkie

CS 1 8 1 1 7 2 5
CS 2 4 4 3 1
CS 3 3 1 1 2 2
CS 4 6 1 1 2 2 3 3
Łącznie 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania

Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich celów 
pośrednich i dotychczasowych postępów)?

LEGENDA

(*) Pełen wykaz celów zamieszczono w załączniku 4.1.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków
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4.17. Komisja ustanowiła dodatkowy zestaw wskaźników specyficznych dla EFMR6, 
aby monitorować wydatki w państwach członkowskich. Informacje dotyczące tych 
wskaźników opierają się na danych finansowych zawartych w rocznych 
sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych przez państwa członkowskie oraz danych 
z dorocznego sprawozdania Infosys (w którym przedstawione są dodatkowe dane na 
temat operacji wybranych przez państwa członkowskie do objęcia finansowaniem)7. Te 
wskaźniki i dane, podsumowane w rocznym sprawozdaniu z realizacji EFMR8, odnoszą 
się przede wszystkim do wkładu finansowego EFMR w realizację celów WPRyb, a nie 
do rezultatów. 

  

                                                       
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1014/2014. 

7 Art. 114 i 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

8 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021. 
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Promowanie konkurencyjnych, zrównoważonych 
środowiskowo, rentownych ekonomicznie i odpowiedzialnych 
społecznie rybołówstwa i akwakultury 

4.18. Na rys. 4.5 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach 
programowych powiązanych z tym celem. 
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Rys. 4.5 – Przegląd wskaźników związanych z promowaniem 
konkurencyjnych, zrównoważonych środowiskowo, rentownych 
ekonomicznie i odpowiedzialnych społecznie rybołówstwa i akwakultury 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Przegląd wszystkich wskaźników
Czy wskaźnik jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego?

Tak 1 2 2

Nie

Sytuacja niejasna 1 1 1 5 6

OGÓŁEM

Wskaźniki 
produktu

Wskaźniki 
rezultatu

Wskaźniki 
oddziaływania OGÓŁEM

1 7 8

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub poziom 
określony niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono 
w pkt 15-23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wnioskówTak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich 
celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny 
Trybunału?

Rodzaj poziomu docelowego

Tak Nie

Wartość docelowa: 
zmniejszenie

Wskaźnik
Postępy na drodze do osiągnięcia 

poziomu docelowego 

Szczegółowe informacje na temat wybranych wskaźników

Cel pośredni
0% (2018)

Cel pośredni
100% (2020)

2012

2013

2023

2023

100% (2018)

82% (2018)

Rentowność floty rybackiej 
UE: średnia

Wielkość odrzutów dla 
gatunków eksploatowanych 

komercyjnie

Wartość produkcji 
akwakultury w UE

Wskaźniki 
oddziaływania

Wskaźniki 
oddziaływania

Wskaźniki 
oddziaływania
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Rentowność ekonomiczna rybołówstwa rośnie, ale dane dotyczące 
akwakultury nie pozwalają wyciągnąć równie jednoznacznych wniosków 

4.19. Na UE przypada około 3% globalnej produkcji w sektorach rybołówstwa 
i akwakultury i jest ona szóstym pod względem wielkości producentem na świecie9. 
Około 80% tej produkcji pochodzi z sektora rybołówstwa, 20% natomiast z sektora 
akwakultury10.  

4.20. Dane Komisji wskazują, że sektor żywych zasobów morskich (którego dużą 
część stanowią rybołówstwo i akwakultura) jest istotnym, ale niewielkim elementem 
unijnej niebieskiej gospodarki. W 2018 r.11 w sektorze tym – z uwzględnieniem 
przetwarzania i dystrybucji – wytworzono 11% wartości dodanej brutto 
wygenerowanej w obrębie unijnej niebieskiej gospodarki.  

4.21. Jak wynika z informacji na temat odnośnego wskaźnika podanych 
w dokumencie programowym na 2022 r., w ostatnich latach rentowność floty rybackiej 
UE poprawiła się (zob. rys. 4.5 i rys. 4.6)12. Ponadto Komisja poinformowała 
o korzystnych wynikach gospodarczych uzyskanych przez floty poławiające stada 
eksploatowane w sposób zrównoważony (wzrost rentowności i wynagrodzeń) oraz 
o zgoła odmiennej sytuacji w przypadku flot poławiających stada eksploatowane 
nadmiernie13. 

                                                       
9 „Blue economy report”, Komisja Europejska, 2021. 

10 „Facts and figures on the Common Fisheries Policy”, Eurostat, 2019. 

11 „Blue economy report”, Komisja Europejska, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Tamże; zob. również SWD(2020) 112 final.  
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Rys. 4.6 – Tendencje w zakresie dochodów i zysku  

 
Źródło: dane pochodzące z DG MARE otrzymane 16.7.2021, z uwzględnieniem Zjednoczonego Królestwa, 
ale z wyłączeniem Grecji i Chorwacji. 

4.22. Światowa produkcja sektora akwakultury wzrosła od 1990 r. czterokrotnie14, 
tymczasem w UE poziom produkcji zasadniczo nie zmienił się między 2008 a 2018 r.15 
W sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania za 2020 r.16 Komisja 
poinformowała, że przewidziany na 2023 r. poziom docelowy zakładający produkcję 
roczną o wartości 4,89 mld euro został osiągnięty w 2016 r. Z dokumentu 
programowego na 2022 r. wynika jednak, że w latach 2017 i 2018 wartość produkcji 
sektora akwakultury ponownie spadła poniżej poziomu docelowego.  

4.23. Kwota bezpośredniego wsparcia ze środków EFMR na rzecz sektorów 
rybołówstwa i akwakultury wynosi 3,6 mld euro (64% łącznego budżetu EFMR) na cały 
okres 2014–202017. Wskaźniki monitorujące EFMR zawarte w dokumencie 
programowym pozwalają zobrazować ogólne tendencje, przykładowo jeśli chodzi 
o rentowność unijnej floty rybackiej czy wartość produkcji sektora akwakultury, 
i stanowią przydatne narzędzia zapewniające ogólny przegląd sytuacji w sektorach 

                                                       
14 „The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020” STECF, 2021.  

15 „Agriculture, forestry and fishery statistics”, EUROSTAT, 2020.  

16 Sprawozdanie z zarządzania i wykonania, tom II, pkt 1.4.2. 

17 Obliczenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na podstawie danych przekazanych 
przez Komisję Europejską.  
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rybołówstwa i akwakultury. Wskaźniki te zależą od ogólnych czynników 
makroekonomicznych takich jak ceny paliwa, które mają bardziej bezpośredni wpływ 
na warunki panujące w obydwu tych sektorach. 

4.24. Część ram monitorowania opisanych w pkt 4.17 stanowią wskaźniki 
szczegółowe mierzące wyniki osiągnięte dzięki wsparciu ze środków EFMR na poziomie 
operacyjnym. Przykładowo wskaźniki te pozwalają zaobserwować zmianę w zyskach 
netto beneficjentów objętych wsparciem z EFMR (w 2020 r. uzyskane rezultaty już 
przewyższyły poziom docelowy ustanowiony na 2023 r.). Pozwalają również śledzić 
liczbę zakładów akwakultury świadczących usługi środowiskowe (do 2020 r. ze 
środków EFMR objęto wsparciem 1 600 takich zakładów, tj. 19,5% poziomu 
docelowego wyznaczonego na 2023 r.), a także liczbę utworzonych przedsiębiorstw (do 
2020 r. utworzono ich 486, tj. 10,8% poziomu docelowego na 2023 r.)18.  

Komisja udostępnia informacje na temat wydatków z EFMR na rzecz 
celów środowiskowych, ale powiązanie pomiędzy wydatkami 
a kluczowymi wskaźnikami środowiskowymi nie zostało dobrze 
zdefiniowane  

4.25. EFMR ma za zadanie promować rybołówstwo i akwakulturę zrównoważone 
pod względem środowiskowym. Połowy stanowią główne źródło presji na środowisko 
morskie19. WPRyb ma na celu zapewnienie, by negatywny wpływ działalności 
połowowej na ekosystem morski został ograniczony do minimum, a zarządzanie 
rybołówstwem opierało się na podejściu ekosystemowym20. Trybunał zwrócił uwagę 
w niedawno opublikowanym sprawozdaniu, że wprawdzie ustanowiono ramy ochrony 
środowiska morskiego, lecz działania UE, w tym działania państw członkowskich, nie 
przywróciły dobrego stanu środowiska w morzach21. Wciąż utrzymują się problemy 

                                                       
18 Dane przekazane przez Komisję Europejską. 

19 „Marine environmental pressures”, EEA, 2018; „Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits”, FAO, 2004; „Marine messages II”, EEA, 2019; „Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services”, IPBES, 2019; „The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review”, 2021. 

20 Art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

21 Pkt V sprawozdania specjalnego Trybunału nr 26/2020. 
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takie jak negatywny wpływ trawlerów dennych na środowisko morskie oraz przyłów 
gatunków chronionych22. 

4.26. W okresie do końca 2020 r. Komisja zaksięgowała zobowiązania ze środków
EFMR na kwotę 20,1 mln euro na sfinansowanie 1 364 operacji w ramach działań 
mających na celu ograniczenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie 
i dostosowanie połowów w celu ochrony gatunków23.  

4.27. Komisja wskazała odrzuty jako jeden z czynników, za sprawą których WPRyb
nie jest zrównoważona pod względem środowiskowym24. W 2011 r. DG MARE 
szacowała, że roczny odrzut na wodach UE wynosi około 23% całości połowów. Aby 
przerwać stosowanie tej praktyki i zachęcić rybaków do bardziej selektywnych 
połowów w celu uniknięcia niezamierzonych połowów, obecnie w ramach WPRyb 
odrzuty są zakazane (z zastrzeżeniem pewnych odstępstw). Przepis zakazujący tej 
praktyki, tzw. obowiązek wyładunku25, wprowadzono w 2015 r., a w 2019 r. wszedł on 
w pełni w życie. Finansowanie z EFMR może przyczynić się do wdrożenia tego 
obowiązku w praktyce, przykładowo dzięki wsparciu dla rybaków przeznaczonemu na 
zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych. 

4.28. Celem szczegółowym rozporządzenia w sprawie EFMR26 jest ograniczenie
wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i ograniczanie, w miarę 
możliwości, niezamierzonych połowów. W najnowszych publikacjach stwierdzono, że 
praktyka odrzucania niezamierzonych połowów nie ustała27. W sprawozdaniach 
Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA)28 zidentyfikowano 
rozpowszechnione naruszenia obowiązku wyładunku w niektórych segmentach floty 
rybackiej na Morzu Północnym i Wodach Północno-Zachodnich. Zarówno 

22 „Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets”, Komisja Europejska, 2021; 
„Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national 
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information”, ICES, 2019. 

23 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

26 Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; sprawozdanie PE w sprawie osiągnięcia celów obowiązku wyładunku 
na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie WPRyb; badanie PE pt. „EU fisheries policy – 
latest developments and future challenges”. 

28 Sprawozdania z oceny zgodności, EFCA, 2019. 
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w dokumencie programowym dotyczącym EFMR, jak i w rocznym sprawozdaniu 
z realizacji EFMR29 zawarto wskaźnik dotyczący wielkości odrzutów. Niemniej 
w dokumencie programowym Komisja nie podaje żadnych danych dotyczących tego 
wskaźnika. W rocznym sprawozdaniu z realizacji EFMR natomiast przedstawia ona 
pewne dane, które uważa za niewiarygodne. 

4.29. Na UE ciąży międzynarodowe zobowiązanie do ustanowienia chronionych
obszarów morskich w celu zapewnienia ochrony organizmom żyjącym w morzu. 
Zapewnienie takiej ochrony może wiązać się z koniecznością zastosowania różnych 
środków, w tym ograniczeń połowów. W 2018 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) 
poinformowała, że UE osiągnęła cel z Aichi dotyczący różnorodności biologicznej, który 
zakładał ustanowienie chronionych obszarów morskich na co najmniej 10% unijnych 
wód do 2020 r.30 Wartości stosownego wskaźnika podane w dokumencie 
programowym Komisji dotyczącym EFMR potwierdzają ten stan rzeczy. W swoim 
sprawozdaniu na temat ochrony środowiska morskiego Trybunał stwierdził jednak, że 
chronione obszary morskie zapewniają niewielką ochronę różnorodności biologicznej 
w morzu31. 

Wspieranie wdrażania WPRyb 

4.30. Na rys. 4.7 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z tym celem. 

29 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021.  

30 „EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas”, EEA, 2018. 

31 Pkt 31–39 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 26/2020. 
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Rys. 4.7 – Przegląd wskaźników związanych z wspieraniem wdrażania 
WPRyb  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Cel w zakresie ochrony ustanowiony w ramach WPRyb prawdopodobnie 
nie zostanie osiągnięty 

4.31. W art. 3 TFUE przyznano UE wyłączne kompetencje w zakresie zachowania 
morskich zasobów biologicznych. Jak wynika z informacji Komisji z 2011 r.32, 78,5% 
stad ryb w UE, dla których dostępne były dane naukowe, było poławianych w sposób 
niezrównoważony. Zapewnienie zrównoważonego charakteru rybołówstwa, w tym 
odtworzenie i utrzymanie stad ryb, stanowi kluczowy cel WPRyb. Do końca 2020 r. 
państwa członkowskie wybrały do objęcia finansowaniem niemal 6 180 operacji, na 
które łączna alokacja ze środków EFMR wynosiła 695 mln euro, i dokonały wydatków 
na ten cel w wysokości 374 mln euro33. 

4.32. W kontekście dążenia do celu 
zapewnienia ochrony Komisja 
przedstawia informacje na temat 
postępów na drodze do osiągnięcia celu 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu (MSY), który nie przekracza 
zrównoważonego poziomu eksploatacji 
(FMSY). Te bezpieczne poziomy połowów 
określone na podstawie doradztwa 
naukowego miały zostać osiągnięte, 
w miarę możliwości, do 2015 r., 
natomiast do 2020 r. w odniesieniu do wszystkich stad ryb34. Wskaźnikiem 
stosowanym przez Komisję w dokumencie programowym dotyczącym EFMR jest 
odsetek lub liczba stad ryb poławianych na poziomach MSY, przy czym odnośne 
informacje podawane są odrębnie dla Północno-Wschodniego Atlantyku (ICES), Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego. Poziom wyjściowy wynoszący 59%, który Komisja 
nieprawidłowo zastosowała w odniesieniu do wszystkich mórz, w istocie odnosi się 
jedynie do Północno-Wschodniego Atlantyku. 

4.33. W dokumencie programowym dotyczącym EFMR towarzyszącym projektowi 
budżetu na 2022 r. nie przedstawiono faktycznych postępów ilościowych na drodze do 
osiągnięcia celu ochrony ustanowionego w ramach WPRyb, choć informacje te są 
dostępne. W części opisowej dokumentu Komisja zwróciła uwagę na wysoki odsetek 
oczekiwanych wyładunków w ramach kwot połowowych ustanowionych zgodnie 
                                                       
32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021. 

34 Art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 
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z FMSY, pominęła jednak fakt, że w przypadku dużej części stad ryb nie udało się 
sprowadzić połowów do bezpiecznych poziomów. Trybunał ustalił, że skupienie uwagi 
na wyładunkach, a nie na stadach ryb, dało nazbyt optymistyczny obraz sytuacji, jeśli 
chodzi o szanse na osiągnięcie celu połowów na poziomach MSY. 

4.34. Komisja wskazuje również w dokumencie programowym dotyczącym EFMR, 
że w przypadku Północno-Wschodniego Atlantyku presja połowowa ustabilizowała się 
na zrównoważonym poziomie, natomiast w przypadku Morza Śródziemnego i Czarnego 
przekroczyła ona poziom docelowy FMSY ponad dwukrotnie. 

4.35. Ogólnie rzecz biorąc, w dokumencie programowym dotyczącym EFMR 
towarzyszącym projektowi budżetu na 2022 r. Komisja stwierdza, że osiągnęła 
umiarkowane postępy na drodze do zrealizowania celu w zakresie ochrony. Jak 
wskazują najnowsze dostępne oficjalne oceny, UE najprawdopodobniej nie osiągnęła 
tego celu do 2020 r.35 Z aktualnych danych naukowych36 wynika, że w przypadku 
Północno-Wschodniego Atlantyku odsetek nadmiernie eksploatowanych stad wynosi 
blisko 40%, nawet jeśli istotnie spadł on w ostatnim dziesięcioleciu. Ponadto 
oszacowano, że 83% stad ryb w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym jest 
przeławianych (obliczenia oparto na niekompletnych danych).  

4.36. Trybunał przeanalizował czynniki stojące za tymi niesatysfakcjonującymi 
rezultatami w zakresie ochrony w niedawno opublikowanym sprawozdaniu specjalnym 
na temat ochrony środowiska morskiego37. Z jego ustaleń wynika, że działania unijne 
przyczyniły się wprawdzie do wymiernej poprawy sytuacji w Oceanie Atlantyckim, na 
którego obszarze zarządzanie rybołówstwem opiera się na limitach dopuszczalnych 
połowów, Morze Śródziemne nadal jest jednak w dużym stopniu przełowione i nie 
zaobserwowano tam żadnych istotnych postępów.  

4.37. Komisja uznaje38, że kluczowym czynnikiem wpływającym na przełowienie 
jest nadmierna zdolność połowowa floty rybackiej. Zdolność połowowa zbyt wielu 
segmentów floty rybackiej przekracza uprawnienia do połowów. W związku z tym cel 
zakładający zmniejszenie zdolności połowowej jest kolejnym kluczowym elementem 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem w UE. W okresie do końca 2020 r. 
państwa członkowskie wybrały do objęcia finansowaniem 24 958 operacji w ramach 

                                                       
35 Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2021. 

36 „Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy”, STECF, 2021. 

37 Pkt 84 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 26/2020. 

38 SEC(2011) 891 final. 
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działań wspierających dostosowanie zdolności floty rybackiej do wielkości uprawnień 
do połowów. Łączna alokacja środków z EFMR na ten cel wyniosła 260 mln euro, przy 
czym kwota wydatków opiewała na 199 mln euro39.  

4.38. Najnowsze dane40 wskazują, że zdolność połowowa floty w UE powoli spada 
(zob. rys. 4.8). Jak jednak można wywnioskować ze wskaźnika zrównoważonego 
odłowu, w większości państw członkowskich wciąż występują istotne rozbieżności 
między zdolnościami połowowymi dużej liczby segmentów floty a wielkością ich 
uprawnień do połowów (w 2018 r. dotyczyło to 145 ze 182 segmentów floty 
poddanych ocenie)41. 

Rys. 4.8 – Przegląd zdolności połowowej floty rybackiej w UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rejestru floty UE prowadzonego przez Komisję 
Europejską, dane z grudnia 2020 r. 

                                                       
39 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021. 

40 Rejestr floty UE, dane z grudnia 2020 r. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 
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4.39. Zdolność połowowa statku rybackiego mierzona jest na podstawie jego 
pojemności (tonażu brutto – GT) lub mocy jego silnika (kW). W sprawozdaniu z 2017 r. 
dotyczącym unijnego systemu kontroli rybołówstwa Trybunał odnotował, że niektóre 
państwa członkowskie nie przeprowadzały właściwych weryfikacji zdolności połowowej 
floty pod kątem tych dwóch kryteriów42.  

4.40. Rozporządzenie w sprawie EFMR stanowi, że wsparcie z Funduszu nie może 
prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej floty w UE43. Na problem szkodliwych 
dotacji w sektorze rybołówstwa zwrócono uwagę w celach zrównoważonego rozwoju, 
a konkretnie w celu 14.6, w którym wezwano do zaprzestania takich praktyk do 2020 r. 
Kwestia ta jest przedmiotem intensywnych negocjacji na forum WTO. 

Doradztwo naukowe i gromadzenie danych to kluczowe aspekty 
zarządzania rybołówstwem  

4.41. Najważniejsze decyzje podejmowane w ramach WPRyb, przykładowo te 
dotyczące kwot połowowych, powinny uwzględniać doradztwo naukowe. Z tego 
względu zasadnicze znaczenie ma dostępność danych naukowych. EFMR wspiera 
gromadzenie danych i zarządzanie nimi przez państwa członkowskie. Do końca 2020 r. 
zaciągnęły one zobowiązania na ten cel na kwotę 482 mln euro, wydały natomiast 
379 mln euro44.  

4.42. W sprawozdaniu specjalnym Trybunału dotyczącym ochrony środowiska 
morskiego odnotowano45, że w 2017 r. ICES nie mogła zapewnić doradztwa 
naukowego w odniesieniu do ponad połowy stad ryb ze względu na ograniczone dane. 
W 2019 r. sytuacja taka wystąpiła w przypadku 62% stad (w przypadku 159 z ogólnej 
liczby 256 stad ryb odnotowano ograniczenia w danych46). W odniesieniu do Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego w 2016 r. ocenie poddano 47 stad ryb, ale w 2018 r. 
dostępne były dane dotyczące jedynie 21 stad47.  

                                                       
42 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 8/2017. 

43 Art. 5 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

44 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021.  

45 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 26/2020. 

46 „Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy”, STECF, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 
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System kontroli rybołówstwa jest modernizowany 

4.43. Sukces WPRyb jest ściśle uzależniony od skuteczności systemu kontroli 
rybołówstwa. W 2017 r. Trybunał zwrócił uwagę na problemy związane z systemem 
kontroli48. W 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia 
w sprawie kontroli rybołówstwa49. Wniosek ten nie został przyjęty przez 
współprawodawców, a uchybienia w systemie kontroli wciąż się utrzymują50.  

4.44. EFMR zapewnia finansowanie na rzecz poprawy skuteczności krajowych 
systemów kontroli, które są konieczne do egzekwowania obowiązujących zasad. 
Działania na rzecz takiej poprawy finansowane w ramach EFMR stanowią 
zdecydowanie największą kategorię działań, jeśli chodzi o kwotę zobowiązań (440 mln 
euro w okresie do 2020 r.51). Brak jest jednak wskaźników, które zapewniałyby 
informacje na temat wkładu Funduszu w utworzenie skutecznego systemu kontroli. 

  

                                                       
48 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 8/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia w sprawie kontroli, Komisja Europejska, 2021. 

51 „EMFF Implementation Report”, Komisja Europejska, 2021. 
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Wnioski 
4.45. W ramach WPRyb należy podjąć działania w odpowiedzi na wyzwania 
związane z niezrównoważonym rybołówstwem, pogarszaniem się stanu środowiska 
morskiego i transformacją sektorów akwakultury i rybołówstwa w UE. EFMR powinien 
zapewniać wsparcie na rzecz realizacji tych celów. Odnośne informacje na temat 
wyników wygenerowane lub otrzymane przez Komisję powinny z kolei odzwierciedlać 
rezultaty uzyskane dzięki interwencjom w ramach Funduszu i wskazywać wszelkie 
niezadowalające postępy, tak aby można było uruchomić działania naprawcze.  

4.46. Trybunał ustalił, że informacje na temat wyników publikowane przez Komisję 
skupiają się w większej części na wkładach finansowych z Funduszu na rzecz realizacji 
celów WPRyb, nie zaś na rezultatach.  

4.47. W dokumencie programowym i sprawozdaniu rocznym z zarządzania 
i wykonania ujęto głównie ogólne wskaźniki na poziomie makro. Są one wprawdzie 
przydatne przy ogólnym przeglądzie sytuacji w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 
brak jest jednak jasnego powiązania między wkładem z EFMR i zgłoszonymi 
osiągnięciami (zob. pkt 4.16). Powiązanie takie jest tymczasem konieczne, aby można 
było ocenić skuteczność Funduszu w realizowaniu celów WPRyb i uzasadnić wnioski 
o przyznanie środków z budżetu. Szczegółowe wskaźniki i dane dotyczące EFMR – 
stosowane poza zakresem dokumentu programowego i sprawozdania rocznego 
z zarządzania i wykonania, a podsumowane w rocznym sprawozdaniu z realizacji EFMR 
– pozwalają uzyskać pełniejszy obraz wdrożenia EFMR, ale również w tym przypadku 
większy nacisk położono na poniesione wydatki niż na rezultaty (zob. pkt 4.17). 

4.48. Trybunał ustalił, że w dokumencie programowym dotyczącym EFMR oraz 
w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania Komisja publikuje niewiele 
informacji na temat rezultatów osiągniętych w ramach EFMR, jeśli chodzi o jego wkład 
w realizację celów środowiskowych WPRyb. Poziom docelowy wspólnej polityki 
rybołówstwa zakładający osiągnięcie pożądanego stanu ochrony we wszystkich 
stadach ryb do 2020 r. prawdopodobnie nie został osiągnięty, a kluczowy wskaźnik 
stworzony w celu mierzenia postępów w tej dziedzinie (połowy na poziomach MSY) nie 
zapewnia wystarczających informacji, które pozwoliłyby śledzić osiągnięcia na drodze 
do tego poziomu docelowego (zob. pkt 4.32–4.36). Trybunał odnotował również, że 
działalność połowowa nadal wywiera negatywny wpływ na ekosystem morski, nie 
zaprzestano szkodliwej praktyki odrzucania niezamierzonych połowów, a we 
wskaźnikach służących do mierzenia skuteczności ochrony obszarów morskich 
występują istotne uchybienia (zob. pkt 4.25–4.29). 
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4.49. Dostępne informacje wskazują, że ogólnie rzecz biorąc, flota rybacka UE jest 
rentowna, a prowadzenie połowów na zrównoważonym poziomie przynosi korzyści 
rybakom. Mniejsze postępy osiągnięto natomiast we wspieraniu produkcji sektora 
akwakultury w UE – w ostatnich latach utrzymuje się ona na niezmienionym poziomie 
(zob. pkt 4.20–4.24). 

4.50. Ze środków EFMR finansuje się gromadzenie danych i zarządzanie nimi, tak 
aby zapewnić konieczne doradztwo naukowe. Niemniej ze względu na ograniczenia 
w danych doradztwo to nie jest dostępne w odniesieniu do wielu stad ryb, 
w szczególności w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (zob. pkt 4.41–4.42). 

4.51. System kontroli rybołówstwa to kluczowy element w procesie realizowania 
celów WPRyb. Komisja podjęła co prawda działania naprawcze, które mogą 
poskutkować usprawnieniami w krajowych systemach kontroli, nadal występują jednak 
pewne problemy (zob. pkt 4.43). 
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Załączniki 

Załącznik 4.1 – Cele Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego 

Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 
1 

Promowanie konkurencyjnych, 
zrównoważonych 
środowiskowo, rentownych 
ekonomicznie 
i odpowiedzialnych społecznie 
rybołówstwa i akwakultury 

Promowanie 
rybołówstwa 
i akwakultury 
(CS 1) 

Tak 

Cel 
szczegółowy 
2 

Wspieranie procesu 
opracowywania i wdrażania 
unijnej zintegrowanej polityki 
morskiej w sposób 
uzupełniający politykę 
spójności i WPRyb 

Wspieranie 
zintegrowanej 
polityki 
morskiej (CS 2) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 
3 

Promowanie zrównoważonego 
i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju 
terytorialnego obszarów 
rybackich i obszarów 
akwakultury 

Promowanie 
rozwoju 
terytorialnego 
(CS 3) 

Nie 

Cel 
szczegółowy 
4 

Wspieranie wdrażania WPRyb Wspieranie 
WPRyb (CS 4) Tak 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Rozdział 5 

Bezpieczeństwo i obywatelstwo 
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Spis treści 

Punkty 

Wstęp 5.1.-5.9. 
Krótki opis działu „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” 5.1.-5.2. 

Zakres prac i podejście 5.3.-5.5. 

Cele Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice 
i wizy i zamierzony sposób jego funkcjonowania 5.6.-5.9. 

Ocena wyników osiągniętych w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice 
i wizy 5.10.-5.31. 
Uwagi ogólne 5.10.-5.17. 
Istnieją wyraźne różnice we wdrażaniu poszczególnych programów 
krajowych 5.11. 

W informacjach na temat wyników osiągniętych przez Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy występują pewne luki 5.12.-5.14. 

Wskaźniki wykonania opublikowane w sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania przedstawiają optymistyczny obraz wyników 
osiągniętych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy 5.15.-5.16. 

Wskaźnik dotyczący celu ogólnego Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy jest na dobrej drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego, lecz wpływa na niego szereg zewnętrznych 
czynników 5.17. 

Wspieranie wspólnej polityki wizowej 5.18.-5.21. 
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy przyczynił się 
do efektywnego rozpatrywania wniosków wizowych, lecz nie promuje 
w wystarczającym stopniu spójnego stosowania unijnego dorobku 
prawnego za pomocą szkoleń 5.20.-5.21. 

Wspieranie zintegrowanego zarządzania granicami 5.22.-5.31. 
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy osiąga lepsze 
wyniki w zakresie modernizacji systemów i wyposażenia IT niż 
w zakresie szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej z ich obsługi 5.23.-5.26. 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy umożliwił 
opracowanie koniecznych systemów na rzecz zintegrowanego 
zarządzania granicami 5.27.-5.30. 
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Wkład Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
w skuteczne zarządzanie granicami jest zależny od tego, czy państwa 
członkowskie podają wiarygodne, istotne i aktualne informacje 
w systemach IT 5.31. 

Wnioski 5.32.-5.36. 

Załączniki 
Załącznik 5.1 – Cele Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy 
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Wstęp 

Krótki opis działu „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” 

5.1. Dział 3 WRF dotyczy wydatków związanych ze strategiami politycznymi 
mającymi na celu wzmocnienie koncepcji obywatelstwa europejskiego przez 
stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic 
wewnętrznych. Obejmuje on finansowanie na rzecz następujących obszarów: 

o azyl i migracja; 

o bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym zharmonizowane zarządzanie granicami, 
prace nad wspólną polityką wizową, współpraca między organami ścigania oraz 
poprawa zdolności w zakresie zarządzania ryzykiem związanym 
z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego; 

o migracja i bezpieczeństwo oraz współpraca sądowa; 

o zdrowie ludzi, zwierząt i roślin; 

o sektor kultury i audiowizualny; 

o sprawiedliwość, prawa konsumentów, równość i obywatelstwo. 

5.2. Całkowite wydatki w tym dziale WRF planowane na okres 2014–2020 wynoszą 
22,4 mld euro, z czego do końca 2020 r. wypłacono 17,5 mld euro (zob. rys. 5.1). 
Największy obszar wydatków w tym dziale obejmuje dwa wzajemnie powiązane 
obszary polityki, migrację i bezpieczeństwo. 
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Rys. 5.1 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo – płatności zrealizowane 
w okresie programowania 2014–2020 w zestawieniu ze środkami na 
zobowiązania na ten okres 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

Zakres prac i podejście 

5.3. Spośród 11 programów w dziale „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” Trybunał do
objęcia analizą wybrał Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy, na 
który przypada 8,1% wszystkich płatności zrealizowanych do końca 2020 r. w tym 
dziale WRF. Celem Trybunału było ustalenie, w jakim stopniu dostępne są adekwatne 
informacje na temat wyników, a następnie dokonanie oceny – na podstawie tych 
informacji – jakie wyniki udało się uzyskać w ramach unijnych programów 
wydatkowania. Tegoroczna ocena uzupełnia informacje przedstawione przez Trybunał 
w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r. na temat 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), odpowiadającego za 23,9% wszystkich 
płatności zrealizowanych do końca 2019 r. 

5.4. Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału Trybunał skorzystał
z przedstawionych przez Komisję informacji na temat wyników, na które złożyły się 
sprawozdanie roczne za 2020 r. z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE, 

Inne programy 
8,3 (47,7%)

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – współpraca 
policyjna
0,7 (4,0%)

Kreatywna Europa
1,2 (6,9%)

Żywność i pasze
1,4 (8,0%)

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy
1,4 (8,1%)

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 
(FAMI)
4,4 (25,3%)







Bezpieczeństwo i 
obywatelstwo
17,5
2,3%

(w mld EUR)

766,9 
mld EUR

(i) jako odsetek budżetu
wszystkich działów WRF

(ii) w podziale na poszczególne
programy
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dokumenty programowe towarzyszące projektowi budżetu na 2022 r., najważniejsze 
oceny oraz inne sprawozdania wymienione na rys. 5.2. Trybunał zweryfikował 
informacje zawarte w tych dokumentach pod kątem tego, na ile są one realistyczne 
i zgodne z jego wcześniejszymi ustaleniami, nie skontrolował jednak ich wiarygodności. 
Wykorzystał również wyniki własnych niedawno przeprowadzonych kontroli 
i przeglądów. Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu niniejszego rozdziału 
przedstawiono bardziej szczegółowo w dodatku do tego sprawozdania. 

Rys. 5.2 – Ramy czasowe głównych ocen i innych sprawozdań oraz okresy 
objęte daną oceną lub sprawozdaniem 

* SIS – system informacyjny Schengen, VIS – wizowy system informacyjny, FRA – Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej, Eurosur – europejski system nadzorowania granic.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

WRF 
2021–2027

WRF 
2014–2020

WRF 
2007–2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Okres objęty daną publikacją Data publikacji

Ocena śródokresowa Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2014–2017 Ocena skutków dotycząca rozporządzenia Fundusz 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami – granice i 
wizy, Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami –Sprzęt do Kontroli Celnej
Ocena ex post Funduszu Granic Zewnętrznych 
za okres 2007–2013

Ocena ex post Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

za okres 2014–2020

Ocena Eurosur*

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 
mechanizmu oceny i monitorowania 

Schengen

Ocena systemu informacyjnego Schengen (SIS II) 

Sprawozdanie z wykorzystania SIS*

Ocena skutków dotycząca modernizacji 
systemu wizowego

Ocena adekwatności systemu VIS*

Agencja Praw Podstawowych* – Eurosur* 
i prawa podstawowe
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5.5. W przepisach ustanawiających poszczególne unijne programy wydatków
przewidziano szereg celów zaklasyfikowanych jako ogólne (zazwyczaj mające szerszy 
zakres i o bardziej strategicznym charakterze) bądź szczegółowe (zazwyczaj mające 
węższy zakres i o bardziej operacyjnym charakterze). W niniejszym rozdziale 
uwzględniono cel ogólny oraz dwa cele szczegółowe dotyczące Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy. W przepisach dotyczących tego 
Funduszu określono cele operacyjne dotyczące finansowania (zob. załącznik 5.1)1. 

Cele Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
i zamierzony sposób jego funkcjonowania 

5.6. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy zapewnia wsparcie
(2,4 mld euro2 środków na zobowiązania na okres programowania 2014–2020) na 
działania na rzecz zharmonizowanego zarządzania granicami, które mają zapewnić 
jednolity i wysoki poziom kontroli granic, oraz na prace nad wspólną polityką wizową3 
zgodną ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw 
człowieka. Na rys. 5.3 przedstawiono kontekst funkcjonowania Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy oraz ogólny przegląd struktury 
programu, z uwzględnieniem zaspokajanych przez niego potrzeb, jego celów, a także 
oczekiwanych produktów i wyników. 

1 Art. 3 Rozporządzenia (UE) nr 515/2014 ustanawiającego instrument na rzecz wsparcia 
finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz. 

2 Tylko w ramach zarządzania dzielonego, z wyłączeniem pomocy nadzwyczajnej (414 mln 
euro) i działań Unii. 

3 Art. 3 rozporządzenia (UE) nr 515/2014. 

160

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0515


Rys. 5.3 – Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
w ogólnym zarysie 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 515/2014. 

Potrzeby
• Utworzenie obszaru 

wolności, sprawiedliwości 
i bezpieczeństwa bez granic 
wewnętrznych

• Swobodny przepływ na 
terytorium Unii dla 
obywateli UE i osób 
podróżujących legalnie 
(krótkoterminowo) 

• Wysokiej jakości i jednolite 
kontrole granic 
zewnętrznych

Oczekiwane produkty
Oddziaływanie
• Sprawne przekraczanie granic
• Swobodny przepływ na

terytorium Unii dla obywateli 
UE i osób spoza UE 
podróżujących legalnie

• Zwiększenie zdolności
radzenia sobie z presją na
granicach zewnętrznych

• Ograniczenie nielegalnej
migracji

• Wsparcie na rzecz migrantów 
zgodne ze zobowiązaniami 
dotyczącymi praw człowieka

Rezultaty
• Poprawne, jednolite 

i efektywne kontrole graniczne
•

•

Jednolite traktowanie osób 
z krajów trzecich 
podróżujących do UE legalnie 
(krótkoterminowo) Poprawa 
komunikacji 
i wzmocnienie współpracy 
konsularnej pomiędzy krajami

• Renowacja i modernizacja 
budynków konsularnych 
i punktów zarządzania 
granicami

Procesy

Tryb zarządzania
81% w ramach zarządzania 
dzielonego z państwami 
członkowskimi i krajami 
stowarzyszonymi w ramach 
Schengen

Podmioty
Komisja, Frontex, eu-LISA, 
organy państw członkowskich 
i państw stowarzyszonych, 
w tym pracownicy konsulatów, 
straż graniczna i służby celne

Działania
Szkolenie, zakup nowego, 
zaktualizowanego wyposażenia 
i wymiana starego, renowacja 
budynków, inwestycje 
w modernizację, rozbudowę 
i utrzymanie systemów IT / 
interoperacyjności

Kontekst i czynniki zewnętrzne
Kontekst na szczeblu UE
• TFUE w zakresie wolności, 

sprawiedliwości 
i bezpieczeństwa

• Strategia UE w zakresie 
bezpieczeństwa

• Dorobek Schengen i kodeks 
graniczny Schengen

Kontekst na szczeblu państw 
członkowskich
• Zróżnicowana zdolność
       radzenia sobie z kwestiami
       wizowymi, zagrożeniami 
         i stosowaniem wysokich
      standardów wspólnej
      kontroli granicznej 
• Czasowe zamykanie granic 
Czynniki zewnętrzne
• Presja migracyjna, sytuacja
       geopolityczna
• Instrument dotyczący
       współpracy policji Funduszu
       Bezpieczeństwa
       Wewnętrznego
• Zagrożenia ze strony
       obywateli UE i innych
• Pandemia COVID-19

Wkłady

• 2014–2020 – 2.4 mld euro*
• Wpłacone: 50%

• Personel Komisji, Frontexu, 
eu-LISA, służby konsulatów 
i zarządzania granicami 
państw uczestniczących

• Systemy IT do celów 
zarządzania granicami

* z wył. działań Unii

Cele

• CO 1 – Zapewnienie
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w Unii

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – Granice

• CS1 — Wspólna polityka
wizowa

• CS2 —Wspieranie 
zintegrowanego 
zarządzania granicami

(zob. też załącznik 5.1)

Oczekiwane produkty
• Szkolenia z dorobku 

dotyczącego wiz, strefy 
Schengen i kodeksu 
granicznego

• Infrastruktura, budynki, 
zakup wyposażenia 
budynków konsulatów 
i punktów zarządzania 
granicami

• Interoperacyjne systemy IT 
na rzecz zintegrowanego 
zarządzania

• granicami z wiarygodnymi, 
istotnymi i aktualnymi 
danymi 

• Wyposażenie i ośrodki 
kontroli w celu 
nadzorowania granic, 
a także dla na rzecz 
wspólnych operacji Eurosur 
i Frontexu
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5.7. Większa część finansowania z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
granice i wizy (81%) jest zarządzana w ramach programów krajowych państw 
członkowskich UE uczestniczących w Funduszu (wszystkie państwa z wyjątkiem Irlandii) 
i czterech krajów stowarzyszonych w ramach Układu z Schengen (Islandia, 
Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia). W zarządzaniu środkami uczestniczy również 
Dyrekcja Generalna Komisji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME). Dyrekcja 
ta zarządza też pośrednio lub bezpośrednio pozostałymi działaniami UE i pomocą 
nadzwyczajną. Na rys. 5.4 przedstawiono przegląd faktycznie poniesionych wydatków 
zgłoszonych przez poszczególne państwa w ramach programów krajowych na okres 
2014–2020. 

Rys. 5.4 – Przegląd wydatków w ramach programów krajowych 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rocznych sprawozdań z wdrażania za 2020 r. 
przedłożonych przez państwa członkowskie. 

CS1 – Wsparcie operacyjne na rzecz wspólnej polityki wizowej: poprawa zdolności państw 
członkowskich do stosowania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego 
podróżowania (wizy Schengen), zapewnienia równego traktowania obywateli państw 
trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji

2,5%

CS1.1 – Zdolności na szczeblu krajowym: opracowanie krajowych komponentów systemu 
VISi innych narzędzi informatycznych służących wydawaniu wiz, renowacji/remontowaniu 
wydziałów wizowych, otwieranie nowych wydziałów wizowych w krajach trzecich 

4,6%

CS1.2 – Dorobek prawny Unii: szkolenia w zakresie wspólnej polityki wizowej, wdrażanie 
szczegółowych zaleceń mechanizmu oceny Schengen

0,2%

CS1.3 – Intensyfikacja współpracy konsularnej: ustanawianie ośrodków wspólnej polityki 
wizowej, określanie warunków reprezentacji, ustanawianie i modernizacja konsulatów 
i wyposażenia oraz wsparcie specjalistycznych stanowisk w państwach trzecich, takich jak 
oficerowie łącznikowi ds. imigracji 

0,7%

DS1 – Współpraca konsularna: w ramach działań szczególnych 0,3%
CS2.1 – Eurosur: ustanawianie elementów krajowych Eurosur (w tym budynki, wyposażenie 
i technologie informacyjno-komunikacyjne dla krajowych centrów koordynacji, rozwój 
sytuacji krajowej, wymiana informacji), inwestycje w wyposażenie kontroli granic i systemy 
nadzoru, w tym wyposażenie, które ma zostać wraz z Frontexem do celu wspólnych operacji 

8%

CS2.2 – Wymiana informacji: systemy komunikacji, szkolenia, spotkania specjalistów 
i seminaria prowadzone wspólnie przez różne agencje w celu poprawy ich współpracy

2%

CS2.3 –Wspólne standardy unijne: ustanawianie bezpiecznych, interoperacyjnych 
informatycznych systemów zarządzania granicami takich jak SIS, VIS, ETIAS i Eurosur, 
opracowywanie i modernizowanie infrastruktury kontroli granic (takiej jak bramki 
zautomatyzowane)  

2%

CS2.4 – Dorobek prawny Unii: szkolenia dotyczące granic (kodeksu granicznego Schengen), 
wdrażanie szczegółowych zaleceń mechanizmu oceny Schengen

1%

CS2.5 – Dalsze wyzwania: inicjowane przez agencje działania w zakresie analizy dotyczącej 
granic

1%

CS2.6 – Krajowa zdolność instytucjonalna: Inwestycje na rzecz rozwoju i utrzymania 
infrastruktury na przejściach granicznych

30%
    yp    g  p   ją

celu zakup wyposażenia udostępnionego Frontexowi do celu prowadzenia wspólnych 
operacji

11%

CS2 – Pomoc techniczna na granicach: zapewnienie państwom członkowskim pomocy 
technicznej

2%

SC2 – Wsparcie operacyjne na granicach: koszty utrzymania stałego i ruchomego 
wyposażenia kontroli granic

25%

STS – Specjalny program tranzytowy: Specjalne rozwiązania w ramach programu 
tranzytowego pomiędzy Litwą a Rosją

10%

8% 82% 10%

Cele krajowe dla Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice

Wydatki z programu krajowego zadeklarowane przez państwa członkowskie (2014–2020): 1 320 mln EUR

% płatności w podziale na rodzaj wydatków

CS1
Wspieranie 

wspólnej polityki 
wizowej

CS2
Wspieranie 

zintegrowanego 
zarządzania 
granicami

Specjalny 
program 

tranzytowy

162



  

 

5.8. Realizacja polityki i wydatkowanie środków z Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy 
Komisją, agencjami UE (zwłaszcza Frontexem), a także organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za cła (przy realizacji zadań związanych z ochroną granicy), wizy, 
imigrację i zarządzanie granicami. W szczególności wprowadzono obowiązek 
przeprowadzania konsultacji z Frontexem w kwestiach dotyczących programów 
krajowych, wydatków związanych ze zintegrowanym zarządzaniem granicami, a także 
zakupu pojazdów i wyposażenia na potrzeby wspólnych operacji4. 

5.9. Na kontrole graniczne i realizację działań w ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy mogą wpłynąć wydarzenia znajdujące się poza kontrolą 
rządów krajowych, takie jak skutki zdrowotne pandemii COVID-19, problemy 
w zakresie bezpieczeństwa związane z zagrożeniem terrorystycznym oraz 
nieprzewidziane napływy migrantów spoza terytorium UE. 

  

                                                      
4 Art. 9 ust. 2 lit. f) i pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 514/2014. 
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Ocena wyników osiągniętych w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy 

Uwagi ogólne 

5.10. Na rys. 5.5 przedstawiono przegląd wszystkich wskaźników zawartych 
w dokumencie programowym dotyczącym Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy, na rys. 5.6 – wskaźnik dotyczący realizacji celu ogólnego tego funduszu, 
natomiast na rys. 5.8 i rys. 5.9 ukazano opracowane przez Trybunał szczegółowe 
informacje na temat wskaźników odnoszących się do obu celów szczegółowych 
Funduszu. W sprawozdaniu Trybunału dotyczącym wyników wykonania budżetu za 
2019 r.5 omówiono pewne ogólne zastrzeżenia wpływające na interpretację tych 
wskaźników. W szczególności ocena Trybunału, czy dany wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu docelowego, odnosi się do prawdopodobieństwa 
osiągnięcia tego poziomu. Ocena ta nie uwzględnia bezpośrednio kwestii, czy lub jak 
ściśle dany wskaźnik jest powiązany z działaniami i celami Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy ani tego, czy poziom docelowy wyznaczony dla danego 
wskaźnika jest odpowiednio ambitny. Jest to zatem tylko pierwszy krok w analizie 
wyników uzyskanych w ramach programu. Trybunał nie skontrolował przy tym również 
wiarygodności danych leżących u podstaw wskaźników (kwestię tę omówiono jednak 
w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r.6). 

                                                      
5 Pkt. 1.24 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 

2019 r. 

6 Tamże, pkt 1.13–1.23. 
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Rys. 5.5 – Przegląd wszystkich wskaźników dotyczących Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy zawartych 
w dokumentach programowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Istnieją wyraźne różnice we wdrażaniu poszczególnych programów 
krajowych 

5.11. W informacjach finansowych opublikowanych w sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE oraz w dokumentach 
programowych zebrano i podsumowano bardzo zróżnicowane wskaźniki przydziału 
i absorpcji środków finansowych związane z poszczególnymi programami krajowymi 
państw członkowskich: 

o Na podstawie kryteriów przydziału określonych w rozporządzeniu 43% (1 mld 
euro) całości środków objętych zarządzaniem dzielonym w ramach 
przedmiotowego instrumentu (2,4 mld euro) zostało przydzielone czterem 
państwom członkowskim (Grecji, Włochom, Hiszpanii, Litwie). 

o Do końca 2020 r. wypłacono jednak tylko 55% przydziałów w ramach programów 
krajowych7. Poziom wydatkowania środków był nierównomierny 
w poszczególnych krajach i wahał się od 18% do 79% przyznanych środków. 

                                                      
7 Dokumenty programowe towarzyszące projektowi budżetu na 2022 r., s. 1006. 

Cel (*) Łącznie
Wszystkie Wszystkie Wszystkie

CO.01 1 1 1
CS.01 5 3 1 2 2 2
CS.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1
Łącznie 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Produkt Rezultat Oddziaływanie

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków.Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich celów 
pośrednich i dotychczasowych postępów)?

LEGENDA

(*) Pełen wykaz celów zamieszczono w załączniku 5.1.
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Państwa członkowskie poinformowały o następujących problemach 
powodujących opóźnienia w wykorzystywaniu środków8: 

o opóźnienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia wynikające z takich 
czynników jak ograniczona liczba wnioskodawców, skomplikowane warunki 
zamówienia oraz minimalne standardy techniczne, które skutkowały, 
przykładowo, koniecznością opracowania nowych specyfikacji technicznych 
i unieważnienia postępowań; 

o brak elastyczności w przepisach, który utrudnia przekierowanie krajowych 
przydziałów środków finansowych w celu zwiększenia finansowania na rzecz 
projektów dotyczących systemów IT, co z kolei skutkuje niższymi poziomami 
absorpcji środków; 

o bierność niektórych państw członkowskich w zakresie koordynacji dotyczącej 
ustanawiania konsulatów w krajach spoza UE (np. ustanowienie wspólnego 
biura strefy Schengen w państwie trzecim); 

o inne czynniki znajdujące się poza kontrolą instytucji wdrażających obejmują 
pandemię COVID-19, współzależności z innymi projektami, których realizacja 
się opóźnia, zwiększoną liczbę odwołań w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, a także polityczne i administracyjne przeszkody 
istniejące w państwach spoza UE. 

W informacjach na temat wyników osiągniętych przez Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy występują pewne luki 

5.12. Działania na poziomie UE („działania Unii”) i pomoc nadzwyczajna, na które 
przypada 15% przydziałów z obu części Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie 
są objęte ramami wykonania. Ponieważ nie istnieje stosowny wymóg prawny, Komisja 
nie opracowała jeszcze ram monitorowania wyników w stosunku do tych działań. 
W konsekwencji w odniesieniu do łącznych wydatków na kwotę 553 mln euro 
dostępne są jedynie ograniczone zagregowane informacje na temat wyników. 

5.13. Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE oraz 
dokumenty programowe zawierają niewiele informacji na temat oszczędności 
i efektywności we wdrażaniu Funduszu lub na temat opłacalności prowadzonych 
działań. 

                                                      
8 Roczne sprawozdania z wdrażania za 2020 r. przedłożone przez państwa członkowskie. 
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5.14. Ponad połowa (siedem z 12) wskaźników Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego – granice i wizy opublikowanych w sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE oraz w dokumentach 
programowych to wskaźniki produktu. Stanowią one zatem miarę operacyjnej realizacji 
programu, która jest ściśle powiązana ze stopniem wydatkowania środków z budżetu. 
Poza informacjami podanymi w ocenie śródokresowej Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego z 2018 r. (zob. rys. 5.2 ) – przeprowadzonej w czasie, gdy wdrażanie 
przebiegało powoli – nie przedstawiono żadnych informacji sprawozdawczych na 
temat osiągnięcia celów operacyjnych (zob. załącznik 5.1). Między momentem 
wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego i uzyskaniem wyników 
występuje nieuchronnie opóźnienie. Na koniec 2020 r. 45% środków z budżetu 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy nie zostało jeszcze 
wypłaconych przez państwa członkowskie, co oznacza, że wiele rezultatów 
prawdopodobnie urzeczywistni się dopiero po 2020 r. Państwa członkowskie przedłożą 
Komisji oceny ex post do końca 2023 r. 

Wskaźniki wykonania opublikowane w sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania przedstawiają optymistyczny obraz wyników 
osiągniętych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy 

5.15. Kluczowe wskaźniki efektywności wybrane do publikacji w sprawozdaniu
rocznym za 2020 r. z zarządzania i wykonania wskazują na znaczny postęp w osiąganiu 
poziomów docelowych określonych dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy, przy czym podane postępy na drodze do poziomu docelowego 
przekroczyły 100% (w pkt 5.16 wyjaśniono, jak wyjątkowe produkty uzyskane przez 
niewielką liczbę krajów mogą zmienić ogólne wyniki dla CS 2.2 i CS 1.4). Wskaźniki te, 
wraz z opisem działań finansowanych ze środków Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy, dają optymistyczny obraz dokonanych postępów. 
Mniej satysfakcjonujące wskaźniki dotyczące szkoleń i budowania zdolności 
instytucjonalnych dla konsulatów i straży granicznej państw członkowskich nie zostały 
przedstawione. 
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5.16. Ponieważ w ramach opublikowanych wskaźników wykonania zagregowano 
wyniki przedstawione przez poszczególne państwa członkowskie, nadzwyczajne wyniki 
osiągnięte przez niewielką liczbę państw dają pozytywny obraz ogólnej sytuacji: 

o Ustanowienie i modernizacja 2 680 konsulatów w ramach CS 1.4 (poziom 
docelowy na 2020 r. wynosił 923), o czym poinformowano w sprawozdaniu, to 
w dużej mierze zasługa czterech państw (Niemcy, Hiszpania, Grecja i Włochy), 
z których każde poinformowało o ustanowieniu i modernizacji ponad 500 
konsulatów. Po wyłączeniu danych z tych państw liczba ustanowionych 
konsulatów spadłaby do 641, a tym samym wskaźnik dotyczący dotychczasowego 
postępu na drodze do osiągnięcia poziomu docelowego obniżyłby się z 290% do 
85%. 

o Francja poinformowała o nadzwyczajnych rezultatach w ramach CS 2.2 w zakresie 
modernizacji lub rozbudowy infrastruktury kontroli granicznych (14 735 
elementów w porównaniu z docelowymi 4 000). Przyczyniła się ona w ogromnym 
stopniu do przekroczenia początkowej wartości łącznego poziomu docelowego 
wynoszącej 19 902 elementów – ostatecznie zmodernizowano lub rozbudowano 
33 516 elementów. Z wyłączeniem danych z Francji łączna osiągnięta wartość 
wyniosłaby 18 781 elementów przy wartości docelowej wynoszącej 15 902 
elementy. 

o Po wyłączeniu trzech państw (Francji, Słowenii, Norwegii), które poinformowały 
o nadzwyczajnym rozwoju współpracy konsularnej w ramach CS 1.1, 
dotychczasowy postęp na drodze do osiągnięcia założonego poziomu docelowego 
spadnie z 294% (430 przy poziomie docelowym 146) do 121%. 

o Spośród 759 stanowisk dla wyspecjalizowanych pracowników konsulatów 
w państwach trzecich, o których poinformowano w odniesieniu do CS 1.3 (poziom 
docelowy 395), 679 zostało obsadzonych tylko przez cztery państwa (Austria, 
Niemcy, Grecja i Niderlandy). Po wyłączeniu danych z tych czterech państw 
dotychczasowy postęp na drodze do osiągnięcia poziomu docelowego 
zmniejszyłby się ze 192% do 28%. 
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Wskaźnik dotyczący celu ogólnego Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy jest na dobrej drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego, lecz wpływa na niego szereg zewnętrznych 
czynników 

Rys. 5.6 – Przegląd wskaźnika związanego z celem ogólnym 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Przegląd wszystkich wskaźników
Czy wskaźnik jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego?

Tak 1 1 1

Nie

Sytuacja niejasna 1 1

OGÓŁEM 1 1

Produkt Rezultaty Oddziaływanie
OGÓŁEM

Szczegółowe informacje na temat wybranych wskaźników

Brak celu 
pośredniego

2012 2022

100% (2020)

Wskaźnik
Postępy na drodze do osiągnięcia 

poziomu docelowego

Migranci o nieuregulowanym 
statusie zatrzymani na 

granicach zewnętrznych UE
Oddziaływanie

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub 
poziom docelowy określono niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w pkt 
15–23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków.

Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich 
celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny 
Trybunału?

Rodzaj celu

Tak Nie
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5.17. Ogólnym celem Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest 
przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii. Kryzys 
emigracyjny wywarł ogromną presję na granice zewnętrzne UE, skłaniając kilka państw 
członkowskich do ponownego wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych i do 
podjęcia innych inicjatyw. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
wspierał państwa członkowskie w tych wysiłkach poprzez zwiększenie finansowania. 
Trudno jest jednak wyodrębnić i ocenić skuteczność tego programu w osiągnięciu tego 
celu, gdy na sytuację w tym zakresie wpływ ma również szereg innych czynników 
zewnętrznych. Ta sama uwaga odnosi się do ogólnego wskaźnika oddziaływania 
określonego na potrzeby oceny realizacji celu ogólnego (zob. rys. 5.6). O ile 
wydatkowanie środków i działalność w ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy może przyczynić się do zatrzymywania migrantów 
o nieuregulowanym statusie na zewnętrznych granicach UE, o tyle liczba migrantów 
zależy od wysoce zmiennych zewnętrznych czynników znajdujących się poza kontrolą 
UE. 

Wspieranie wspólnej polityki wizowej 

5.18. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy ma na celu 
zachęcenie do opracowania wspólnej polityki umożliwiającej podróżowanie po strefie 
Schengen bez kontroli zarówno obywatelom UE, jak i obywatelom państw trzecich 
posiadającym wizę (rys. 5.7). Na rys. 5.8 przedstawiono przegląd wskaźników 
zawartych w dokumentach programowych dotyczących CS 1 – „Wspieranie wspólnej 
polityki wizowej”. 
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Rys. 5.7 – Mapa strefy Schengen 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Parlamentu Europejskiego – Badanie 
PE 658.699, „The State of Play of Schengen Governance”, listopad 2020 r., s. 16. 

Państwa UE należące do strefy Schengen

Państwa spoza UE należące do strefy 
Schengen

Państwa spoza stresy Schengen*

* Zjednoczone Królestwo uczestniczyło w tych programach aż do 31.1.2020 r., gdy
przestało być członkiem UE.
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Rys. 5.8 – Przegląd wskaźników związanych ze wspólną polityką wizową 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Przegląd wszystkich wskaźników

Czy wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego?

Tak 1 1 2 3

Nie 2 2

Sytuacja niejasna (*) 1 1

OGÓŁEM 3 2 5

Produkt Rezultaty Oddziaływanie
OGÓŁEM

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wskaźników

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100% (2020)

38% (2020)

7% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

Wskaźnik
Postępy na drodze do osiągnięcia 

poziomu docelowego 
Działania w ramach współpracy 

konsularnej opracowane przy 
wsparciu z Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego

Personel przeszkolony w zakresie 
wspólnej polityki wizowej przy 

współfinansowaniu z Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szkolenia w zakresie wspólnej polityki 
wizowej finansowane przez Fundusz 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konsulaty ustanowione lub 
zmodernizowane przy pomocy 

Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Wyspecjalizowane stanowiska 
w państwach trzecich wspierane 

przez Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Rezultaty

Produkt

Produkt

Rezultaty

Produkt

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub poziom 
docelowy określono niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w pkt 
15–23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków.

Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich 
celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny 
Trybunału?

Rodzaj celu

Tak Nie

172



5.19. Wspólna polityka wizowa dotyczy tylko wiz krótkoterminowych. Wydawanie
wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt należy wciąż do kompetencji państw 
członkowskich, które nie mają obowiązku przekazywania informacji na ten temat 
innym krajom (zob. pkt 5.31). Przykładowo państwa strefy Schengen wciąż stosują 
ponad 200 różnych rodzajów wiz krajowych i zezwoleń na pobyt, aby umożliwić 
obywatelom państw trzecich wjazd do strefy Schengen i pobyt na jej terytorium. 
W swoim sprawozdaniu specjalnym na temat unijnych systemów informacyjnych 
związanych z kontrolami na granicach Trybunał poinformował, że tylko w roku 2017 
wydano prawie 2,7 mln takich zezwoleń9. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
może zatem przyczynić się do spójnego i efektywnego rozpatrywania wniosków 
dotyczących jedynie niektórych zezwoleń wykorzystywanych do wjazdu na terytorium 
UE. 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy przyczynił się do 
efektywnego rozpatrywania wniosków wizowych, lecz nie promuje 
w wystarczającym stopniu spójnego stosowania unijnego dorobku 
prawnego za pomocą szkoleń 

5.20. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy przyczynił się do
utworzenia bezpieczniejszych i efektywniejszych centrów rozpatrywania wniosków 
wizowych dzięki sfinansowaniu ustanowienia lub modernizacji 2 680 konsulatów (290% 
poziomu docelowego na 2020 r.). Państwa członkowskie początkowo odnosiły się 
niechętnie do tworzenia wspólnych ośrodków konsularnych i wizowych pomimo 
zachęt finansowych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy10. 
Opracowano wprawdzie 430 działań w zakresie współpracy konsularnej (295% 
poziomu docelowego na 2020 r.), lecz jest to efektem głównie wyjątkowych wyników 
osiągniętych przez trzy państwa członkowskie (zob. pkt 5.16). Dodatkowo Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy odgrywa kluczową rolę 
w opracowywaniu systemów IT dotyczących wspólnej polityki wizowej11 (zob. także 
fragment poniżej dotyczący CS 2). 

9 Pkt 59–62 i 73 sprawozdania specjalnego nr 20/2019 pt. „Unijne systemy informacyjne 
wspierające kontrole graniczne – narzędzie efektywne, lecz wymagające bardziej aktualnych 
i kompletnych danych”. 

10 SWD(2018) 340 final, „Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa 
2014-2017”, pkt 5.1.1, akapit 5. 

11 SWD(2018) 340 final, „Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa 
2014-2017”, pkt 5.1.1, akapit 1. 
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5.21. W zakresie wspólnej polityki wizowej do tej pory przeszkolono jednak 4 322
pracowników (38% poziomu docelowego na 2020 r.) i przeprowadzono 12 386 godzin 
szkoleń (7% poziomu docelowego na 2020 r.). Wskaźniki wykonania dotyczące szkoleń 
wahają się wprawdzie pomiędzy poszczególnymi krajami, lecz średni czas szkolenia 
wynosi jedynie 3 godziny, choć plany zakładały 16 godzin. Tak niski wskaźnik 
wykonania zwiększa ryzyko, że wnioski o wydawanie wiz Schengen nie będą 
przetwarzane w sposób zharmonizowany (zwłaszcza jeżeli chodzi o określanie ważności 
wiz i dokumentów uzupełniających), a w konsekwencji obywatele państw trzecich będą 
traktowani w zróżnicowany sposób12. 

Wspieranie zintegrowanego zarządzania granicami 

5.22. Na rys. 5.9 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z CS 2 – „Wspieranie zintegrowanego zarządzania 
granicami”. 

12 COM(2020) 779 final pt. „Sprawozdanie […] w sprawie funkcjonowania mechanizmu oceny 
i monitorowania dorobku Schengen”, s. 10. 
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Rys. 5.9 – Przegląd wskaźników związanych ze zintegrowanym 
zarządzaniem granicami 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

Przegląd wszystkich wskaźników
Czy wskaźnik jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia 
poziomu docelowego?

Tak 2 1 2

Nie 1 1 1 3

Sytuacja niejasna 1 1 1 1

OGÓŁEM 4 1 1 6

Produkt Rezultat Oddziaływanie
OGÓŁEM

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wskaźników

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

Cel pośredni
53% (2017)

Brak celu 
pośredniego

Cel pośredni
100% (2017)

Cel pośredni
50% (2017)

2013

2013

2013

2013

Nie określono

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86% (2020)

39% (2020)

100% (2020)

30% (2020)

100% (2020)

60% (2020)

Wskaźnik
Postępy na drodze do osiągnięcia 

poziomu docelowego 

Pracownicy przeszkoleni w zakresie 
zarządzania granicami z pomocą 

Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Szkolenia w zakresie zarządzania 
granicami z pomocą Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Infrastruktura służąca kontroli na 
granicach oraz środki opracowane lub 
zmodernizowane z pomocą Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ilość utworzonej/rozbudowanej 
w ramach Eurosur infrastruktury 

służącej nadzorowaniu granicy 
krajowej

Przejścia graniczne – bramki 
zautomatyzowane

Zdarzenia zgłoszone przez państwa 
członkowskie do systemu 

europejskiego obrazu sytuacji

Produkt

Produkt

Produkt

Produkt

Rezultat

Oddziaływanie

Ilościowy Jakościowy Brak poziomu docelowego lub 
poziom docelowy określono niejasno

LEGENDA

Szczegółowe objaśnienia dotyczące niniejszego przeglądu i zastosowanej metodyki zamieszczono w 
pkt 15–23 dodatku do sprawozdania.

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków.Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu 
wszelkich celów pośrednich i dotychczasowych postępów)?

Czy wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję z grubsza pokrywają się z wynikami oceny 
Trybunału?

Rodzaj celu

Tak Nie

175



Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy osiąga lepsze 
wyniki w zakresie modernizacji systemów i wyposażenia IT niż w zakresie 
szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej z ich obsługi 

5.23. Modernizacja systemów, wyposażenia i infrastruktury informatycznej
związanej z wizami i kontrolami granicznymi wnosi realną wartość dodaną UE. 
Poprawiając skuteczność i efektywność kontroli granicznych, modernizacje mogą 
sprawić, że legalne podróże staną się łatwiejsze. Ponieważ korzyści płynące z tych 
ulepszeń zależą od odpowiedniego przeszkolenia funkcjonariuszy straży granicznej13, 
niedostateczne przeszkolenie może oznaczać, że modernizacja nie przyniesie w pełni 
oczekiwanych rezultatów. W ramach przeprowadzonej przez Komisję oceny systemu 
SIS II14 stwierdzono, że nie wykorzystuje się całego jego potencjału, mimo że odniósł on 
nadzwyczajny sukces operacyjny i techniczny. 

5.24. Do końca 2020 r. dzięki środkom z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– granice i wizy zostało opracowanych lub zmodernizowanych 33 516 elementów
infrastruktury i wyposażenia kontroli granic. Z dużym naddatkiem przekroczono zatem
poziom docelowy na 2020 r. wynoszący 19 902 elementy. W tym samym okresie
29 903 pracowników (86% poziomu docelowego na 2020 r.) uczestniczyło w średnio
niewiele ponad 4 godzinach szkoleń na temat zagadnień takich jak zarządzanie
granicami, choć wskaźniki dotyczące szkoleń znacznie różniły się pomiędzy
poszczególnymi państwami. Niektóre państwa członkowskie w odniesieniu do tego
wskaźnika poinformowały o godzinach szkoleń, inne o dniach szkoleń, a jeszcze inne –
o liczbie przeprowadzonych kursów w ramach tego samego wskaźnika, w związku
z czym zagregowane wartości nie są porównywalne.

5.25. Automatyczne bramki kontroli granicznej, nazywane też „bramkami
elektronicznymi”, zwiększyły efektywność przejść granicznych (zazwyczaj na 
lotniskach), gdyż umożliwiły przeprowadzanie odprawy bardzo wielu pasażerów bez 
udziału pracowników, a tym samym pozwoliły zwolnionym z tego zadania 
funkcjonariuszom straży granicznej na przeprowadzanie bardziej szczegółowych 
kontroli w przypadkach, gdy było to konieczne. Dane w zestawieniu rok do roku 
wykazały wprawdzie wzrost wykorzystania bramek elektronicznych do przekraczania 
granic z 2% poziomu docelowego w 2015 r. do 30% w 2020 r., lecz osiągnięcie poziomu 
docelowego na 2022 r. jest nieprawdopodobne. 

13 Pkt 23 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 20/2019. 

14 COM(2016) 880 final w sprawie oceny Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji 
(SIS II), pkt 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 
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5.26. Wyraźnym elementem wartości dodanej UE, którą zapewnia Fundusz
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy, jest możliwość wykorzystania przez 
państwa finansowania z Funduszu na zakup wyposażenia służącego do nadzorowania 
granic i udostępnienia go agencji Frontex na potrzeby wspólnych operacji. Zgodnie 
z dokumentem programowym na 2020 r. kwota środków na zobowiązania w tym 
obszarze wydatków wyniosła 337 mln euro, a środków na płatności zadeklarowanych 
do 2020 r. – 141 mln euro. 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy umożliwił 
opracowanie koniecznych systemów na rzecz zintegrowanego 
zarządzania granicami 

5.27. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy zapewnił bardzo
istotne wsparcie na rzecz opracowania, utrzymania, rozbudowy i interoperacyjności 
czterech15 funkcjonujących obecnie systemów zarządzania granicami – Eurosur, SIS II, 
VIS i Eurodac – oraz na rzecz systemów EES i ETIAS, które są wciąż opracowywane (zob. 
rys. 5.10). Pakiet dotyczący interoperacyjności łączący te systemy został przyjęty 
w maju 2019 r., chociaż oczekuje się, że ukończenie projektu nastąpi dopiero z końcem 
2023 r. 

15 Dodatkowo należy wspomnieć system danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), który 
jest systemem IT finansowanym z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego 
współpracy policyjnej połączonym z oprogramowaniem Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice. 

177



Rys. 5.10 – Unijne systemy informacyjne na potrzeby zabezpieczenia 
granic 

* PNR jest finansowany wyłącznie ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego
współpracy policyjnej, którego nie obejmuje treść niniejszego rozdziału.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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wjeździe/wyjeździe 
i w postępowaniach karnych

- system zarządzany przez eu-LISA

pozwala na kontrole posiadaczy wiz:
- wsparcie procedury składania

wniosków wizowych
- narzędzie do weryfikacji wiz

Schengen
- system zarządzany przez eu-LISA

VIS

SIS

EES

ETIAS

Zaktuali-
zowany
system 

VIS
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5.28. Wspomniane systemy mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o to, by
w ramach kontroli granicznych można było zidentyfikować osoby stanowiące 
zagrożenie, jednocześnie umożliwić swobodne przekraczanie granicy osobom 
podróżującym legalnie. Rośnie częstotliwość korzystania z baz danych. Przykładowo 
z systemu SIS II skorzystano 6,7 mld razy w 2019 r., podczas gdy w 2016 r. liczba ta 
wynosiła 4 mld16. Liczba przypadków nielegalnego przekroczenia granicy zmniejszyła 
się ze 149 000 w 2018 r. do 142 000 w 2019 r., a następnie do 125 000 w 2020 r., 
a równocześnie liczba obywateli państw trzecich, którym odmówiono prawa wjazdu na 
granicy zewnętrznej, systematycznie rosła: od 297 860 w 2015 r. do 689 065 
w 2019 r.17 Wynika stąd, że systemy zarządzania granicami przyczyniają się do 
skutecznego przeprowadzania kontroli granicznych. 

5.29. W 2019 r., przeprowadzając kontrolę unijnych systemów informacyjnych
wspierających kontrole graniczne18, Trybunał odnotował, że skontrolowane kraje 
poświęcały od 3% do 29% przyznanych im środków z Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego na pięć systemów będących przedmiotem kontroli. 

5.30. Na systemy informacyjne wspierające kontrole graniczne przeznaczono duże
zasoby, finansowe i inne. Pochodziły one z różnych źródeł: budżetów krajowych, 
programów krajowych Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego granic 
i wiz oraz dotyczącego współpracy policyjnej, a także konkretnych linii budżetu UE 
i agencji. Nie istnieje jednak kompleksowy przegląd dotyczący kosztów, jakie 
dotychczas poniósł łącznie budżet UE, ponieważ jedyne dostępne informacje są 
rozproszone w szeregu dokumentów obejmujących różne okresy. 

16 Dokumenty programowe towarzyszące projektowi budżetu na 2020 r, s. 344 i dokument 
„EU-lisa SIS II – 2019 Statistics”, s. 6. 

17 Źródło: Eurostat. 

18 Pkt 46 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 20/2019. 
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Wkład Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
w skuteczne zarządzanie granicami jest zależny od tego, czy państwa 
członkowskie podają wiarygodne, istotne i aktualne informacje 
w systemach IT 

5.31. Poprawne funkcjonowanie systemów IT wykorzystywanych do
przeprowadzania kontroli granicznych i wykorzystywanie wiarygodnych, istotnych 
i aktualnych informacji ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o efektywne i skuteczne 
kontrole wizowe i graniczne. Następujące problemy mogą ograniczać wpływ Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy na skuteczne zarządzanie granicami: 

o System SIS II jest największym i najszerzej stosowanym systemem bezpieczeństwa
i zarządzania granicami. Pozwala on organom krajowym na wprowadzanie
i sprawdzanie wpisów dotyczących osób i przedmiotów. Dzięki temu systemowi
kontrole graniczne są co prawda bardziej skuteczne (zob. pkt 5.28), lecz problemy
w zakresie jakości danych19 obniżają efektywność i skuteczność kontroli20.
Ponadto straż graniczna mogłaby korzystać z SIS II w sposób bardziej
systematyczny21: w wyniku ankiety przeprowadzonej w 2019 r. Trybunał
stwierdził, że ograniczenia czasowe zmuszają personel do podejmowania decyzji
o wjeździe/wyjeździe osób bez sprawdzania danych zawartych w bazie.

o System VIS zapewnia połączenia konsulatów w państwach spoza UE ze wszystkimi
przejściami granicznymi na granicach zewnętrznych państw strefy Schengen,
umożliwiając państwom wymianę danych wizowych. Funkcjonariusze straży
granicznej są w stanie zweryfikować, czy osoba okazująca wizę jest jej
prawowitym posiadaczem, czy wiza jest autentyczna oraz czy posiadacz wizy
spełnia wymogi wizowe. W systemie tym rejestrowane są jednak tylko
krótkoterminowe wizy Schengen (zob. pkt 5.19), a poza tym nie istnieje
skonsolidowany rejestr wszystkich wiz wydanych i skontrolowanych22.

o W dokumentach programowych dotyczących Eurosur na 2020 r. wykazano, że do
grudnia 2014 r. zostały powołane wszystkie krajowe i regionalne ośrodki
koordynacji wymagane odpowiednimi przepisami. Jednak w ocenie
przeprowadzonej cztery lata później Komisja stwierdziła, ze kilka państw
członkowskich wciąż nie spełniło wszystkich wymogów w tym zakresie, a Trybunał
wykrył, że niektóre kraje nie wdrożyły wszystkich wymogów w pełni i w sposób

19 Tamże, pkt 68–72. 

20 COM(2016) 880 final, pkt 4.3.6. 

21 Pkt 49–54 i 91 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 20/2019. 

22 Tamże, pkt 91. 
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spójny23. Na skuteczność systemu Eurosur niekorzystnie wpływa postępowanie 
tych krajów, które nie informują o wszystkich incydentach (pod względem liczb 
i rodzaju incydentów), nie aktualizują bezzwłocznie informacji lub nie przekazują 
wszystkich informacji. Jest w związku z tym prawdopodobne, że wskaźniki 
dotyczące liczby incydentów zgłoszonych przez poszczególne kraje mogą być 
zaniżone. Komisja podjęła działania zmierzające do rozwiązania tych problemów, 
przygotowując wiążące przepisy dotyczące obowiązku sprawozdawczego państw 
członkowskich24. 

23 Pkt 29 i załącznik III sprawozdania specjalnego Trybunału nr 8/2021 pt. „Wsparcie Frontexu 
na rzecz zarządzania granicami zewnętrznymi – do tej pory nie zapewniono wystarczającej 
skuteczności”. 

24 Rozporządzenie (UE) 2021/581 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie obrazów sytuacji 
europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR), Dz.U. L 124 z 12.4.2021, s. 3. 
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Wnioski 
5.32. Ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy
zapewnia się istotne wsparcie (dotychczas 1,4 mld euro), aby pomóc państwom 
członkowskim sprostać kosztom i wyzwaniom związanym z ustanawianiem 
i wdrażaniem zintegrowanych ram zarządzania granicami oraz wspólnej polityki 
wizowej w czasie, gdy kryzys migracyjny wywiera ogromną presję na granice 
zewnętrzne UE. Nie jest jasne, w jakim zakresie został osiągnięty ogólny cel programu, 
polegający na przyczynianiu się do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
w UE, ponieważ na wskaźnik pomiaru postępów w tym zakresie wpływa szereg 
czynników zewnętrznych (zob. pkt 5.17). 

5.33. Do końca 2020 r. wypłacono 55% środków przydzielonych na rzecz
programów krajowych. Istniały przy tym wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o poziomy wykorzystania finansowania 
z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy: od 18% do 79%. 
W związku z tym wiele rezultatów urzeczywistni się najprawdopodobniej po 2020 r. 
Działania Unii i pomoc nadzwyczajna, na które przypada 19% przydziałów z Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy, nie są objęte ramami wykonania (zob. 
pkt 5.11–5.12). 

5.34. Ogólnie rzecz biorąc, sześć z 12 wskaźników Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego – granice i wizy opublikowanych w sprawozdaniu rocznym 
z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE i w dokumentach programowych 
jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych na 2020 r. Ponad połowa 
z nich (siedem) to wskaźniki produktu, a zatem mierzą one operacyjną realizację 
programu na poziomie operacyjnym. W swoim sprawozdaniu rocznym z zarządzania 
i wykonania dotyczącym budżetu UE Komisja przedstawia informacje na temat 
wskaźników, które świadczą o dużych postępach na drodze do osiągnięcia poziomów 
docelowych ustanowionych dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice 
i wizy, lecz nie przedstawia informacji na temat mniej korzystnych wskaźników 
dotyczących szkoleń i budowania zdolności instytucjonalnych w odniesieniu do 
konsulatów i straży granicznej. Ponadto, jako że w opublikowanych danych 
dotyczących wskaźników wykonania zagregowano rezultaty zgłoszone przez 
poszczególne państwa członkowskie, wyjątkowe rezultaty osiągnięte przez ograniczoną 
liczbę krajów dają ogólnie pozytywny obraz i optymistyczny ogląd dotychczasowych 
postępów (zob. pkt 5.10 i 5.14–5.16). 

182



5.35. Jeżeli chodzi o szczegółowe cele wsparcia na rzecz wspólnej polityki wizowej,
dzięki Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy zmodernizowano 
ponad 2 620 konsulatów, tworząc w ten sposób pewniejsze i efektywniejsze ośrodki 
rozpatrywania wniosków wizowych. Fundusz sprzyjał też rozwojowi działań w ramach 
współpracy konsularnej pomiędzy państwami członkowskimi, w tym przyczyniał się do 
ustanawiania wspólnych ośrodków wizowych. Średnio na szkolenia dotyczące wiz 
poświęcono jednak trzy godziny. Oznacza to, że szkolenia w ramach programu 
niewystarczająco przyczyniły się do spójnego stosowania unijnego dorobku prawnego 
(zob. pkt 5.20–5.21). 

5.36. Jeżeli chodzi o wsparcie na rzecz zintegrowanego zarządzania granicami,
program zapewnił wartość dodaną poprzez umożliwienie krajom modernizacji 
i rozwoju infrastruktury służącej nadzorowaniu granicy, w tym kluczowych systemów IT 
wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznych. Aby jednak zarządzanie 
granicami było skuteczne, informacje zawarte w tych systemach muszą być 
wiarygodne, istotne i aktualne. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że jakość danych 
wielokrotnie okazywała się problematyczna oraz że z systemów można było korzystać 
w sposób bardziej regularny. Zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, że nowe 
rozwiązania i narzędzia sfinansowane w ramach programu będą w pełni 
wykorzystywane, ma też odpowiednie przeszkolenie pracowników straży granicznej. 
Poziomy docelowe dotyczące szkoleń nie zostały jednak osiągnięte, a zagregowane 
dane przedstawione przez państwa członkowskie nie są porównywalne (zob. pkt 5.23–
5.31). 
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Załączniki 

Załącznik 5.1 – Cele Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy 

Cel ogólny 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

Cel ogólny 
1 

Przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w Unii przy 
jednoczesnym ułatwieniu 
legalnego podróżowania dzięki 
jednolitej i na wysokim poziomie 
kontroli granic zewnętrznych oraz 
dzięki skutecznemu rozpatrywaniu 
wniosków wizowych Schengen, 
zgodnie ze zobowiązaniem Unii do 
poszanowania podstawowych 
wolności i praw człowieka. 

Zapewnienie 
wysokiego 
poziomu 
bezpieczeństwa 
w Unii (CO 1) 

Tak 

Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

Cel 
szczegółowy 
1 

Wspieranie wspólnej polityki 
wizowej w celu ułatwienia 
legalnego podróżowania, 
zapewnienia ubiegającym się 
o wizę usług wysokiej jakości,
równego traktowania obywateli 
państw trzecich oraz 
przeciwdziałania nielegalnej 
imigracji. 

Wspieranie 
wspólnej 
polityki wizowej 
(CS 1) 

Tak 

Cel 
szczegółowy 
2 

Wspieranie zintegrowanego 
zarządzania granicami […], aby 
z jednej strony zapewnić jednolity 
i wysoki poziom kontroli i ochrony 
granic zewnętrznych […], 

Wspieranie 
zintegrowanego 
zarządzania 
granicami (CS 2) 

Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

a z drugiej strony – sprawne 
przekraczanie granic 
zewnętrznych zgodnie 
z dorobkiem Schengen, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
osobom potrzebującym 
międzynarodowej ochrony 
dostępu do niej zgodnie ze 
zobowiązaniami zaciągniętymi 
przez państwa członkowskie 
w dziedzinie praw człowieka, 
łącznie z zasadą non-refoulement. 

Cele operacyjne Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

a) 

Promowanie opracowywania, 
realizacji i egzekwowania polityk 
mających na celu zapewnienie 
braku jakiejkolwiek kontroli osób, 
niezależnie od ich obywatelstwa, 
przy przekraczaniu przez nie granic 
wewnętrznych oraz 
przeprowadzanie kontroli osób 
i skutecznego nadzoru przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych. 

Tak 

b) 

Stopniowe tworzenie 
zintegrowanego systemu 
zarządzania granicami 
zewnętrznymi, opartego na 
solidarności i odpowiedzialności, 
w szczególności poprzez: 
(i) wzmacnianie kontroli granic
zewnętrznych i systemów nadzoru
oraz współpracy między organami
straży granicznej, służb celnych,

Tak 
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Cele operacyjne Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

migracji, azylu i organami ścigania 
państw członkowskich na granicach 
zewnętrznych, w tym na obszarze 
przy granicy morskiej; 
(ii) środki podejmowane na
terytorium państw związane
z zarządzaniem granicami
zewnętrznymi, a także niezbędne
środki towarzyszące związane
z bezpieczeństwem dokumentów,
zarządzaniem tożsamością
i interoperacyjnością nabytego
wyposażenia technicznego;
(iii) wszelkie środki również
przyczyniające się do zapobiegania
przestępczości transgranicznej i jej
zwalczania na granicach
zewnętrznych, związane
z przemieszczaniem się osób,
w tym z handlem ludźmi
i przemytem ludzi.

c) 

Promowanie opracowywania 
i realizacji wspólnej polityki 
dotyczącej wiz oraz innych 
krótkoterminowych zezwoleń na 
pobyt, oraz współpracy konsularnej 
w różnych postaciach, aby 
zapewnić lepszą opiekę konsularną 
oraz zharmonizowanie praktyk 
wydawania wiz. 

Tak 

d) 

Tworzenie i obsługa systemów 
informatycznych, związanej z nimi 
infrastruktury komunikacyjnej 
i wyposażenia, które wspierają 
wspólną politykę wizową, kontrole 
graniczne i nadzór na zewnętrznych 
granicach oraz w pełni 
przestrzegają prawa ochrony 
danych osobowych. 

Tak 
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Cele operacyjne Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału? 

e) 

Zwiększenie poziomu wiedzy 
o sytuacji na granicach
zewnętrznych i zdolności
reagowania państw członkowskich.

Tak 

f) 

Zapewnienie skutecznego 
i jednolitego stosowania unijnego 
dorobku prawnego dotyczącego 
granic i wiz, w tym skutecznego 
funkcjonowania mechanizmu 
oceny i monitorowania dorobku 
Schengen. 

Tak 

g) 

Wzmacnianie działań państw 
członkowskich przyczyniających się 
do zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi 
działającymi na terytorium państw 
trzecich w odniesieniu do napływu 
obywateli państw trzecich na 
terytorium państw członkowskich, 
w tym do zapobiegania nielegalnej 
imigracji i przeciwdziałania jej, jak 
również współpracy z państwami 
trzecimi w tym zakresie 
prowadzonej w pełnej spójności 
z celami i zasadami unijnej polityki 
działań zewnętrznych i polityki 
humanitarnej. 

Tak 

Źródło: rozporządzenie (UE) nr 515/2014. 
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Rozdział 6 

Globalny wymiar Europy 
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Spis treści 

Punkty 

Wstęp 6.1.-6.10. 
Krótki opis działu „Globalny wymiar Europy” 6.1.-6.2. 

Zakres i podejście 6.3.-6.6. 

Cele przewidziane dla instrumentu IPA II i zamierzony sposób 
jego funkcjonowania 6.7.-6.10. 

Ocena wyników osiągniętych w ramach IPA II na 
podstawie opublikowanych informacji na temat 
wyników 6.11.-6.49. 
Uwagi ogólne 6.11.-6.30. 
W przypadku większości wskaźników poziomy docelowe nie zostaną 
osiągnięte lub trudno ocenić poczynione postępy 6.12.-6.16. 

Przyjęcie podejścia sektorowego było strategiczną decyzją, która miała 
doprowadzić do poprawy wyników IPA II, lecz podejścia tego nie można 
było zastosować w sposób spójny 6.17.-6.20. 

Zarządzanie pośrednie przez państwa będące beneficjentami odbijało 
się niekiedy niekorzystnie na efektywności operacyjnej 6.21.-6.23. 

Instrument IPA II pozwolił reagować w elastyczny sposób w celu 
łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych 6.24.-6.25. 

W informacjach na temat wyników osiągniętych w ramach IPA II 
występują pewne luki 6.26.-6.30. 

Reformy polityczne 6.31.-6.39. 
Ogólnie rzecz biorąc, reformy polityczne wdrażane są powoli 6.32.-6.36. 

Wsparcie UE przyczyniało się skuteczniej do promowania 
podstawowych reform niż do zagwarantowania ich wdrożenia 6.37.-6.39. 

Rozwój gospodarczy, społeczny i terytorialny 6.40.-6.43. 
IPA II zapewnił wkład na rzecz sektora rolno-spożywczego i rozwoju 
obszarów wiejskich, ale w mniejszej mierze niż oczekiwano 6.41.-6.43. 

Dostosowanie do unijnego dorobku prawnego i zarządzanie 
środkami UE 6.44.-6.49. 
Beneficjenci IPA II poczynili pewne postępy w zakresie dostosowania 
do unijnego dorobku prawnego, ale dostępne są jedynie ograniczone 
informacje na temat ich gotowości do zarządzania środkami UE 6.45.-6.49. 
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Wnioski 6.50.-6.55. 

Załączniki 
Załącznik 6.1 – Cele IPA II 
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Wstęp 

Krótki opis działu „Globalny wymiar Europy” 

6.1. Dział 4 wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 „Globalny 
wymiar Europy” obejmuje wydatki związane z wszystkimi działaniami zewnętrznymi 
finansowanymi z budżetu ogólnego UE. Polityka w tej dziedzinie ma na celu: 

— propagowanie poza granicami UE wartości unijnych, takich jak demokracja, 
praworządność i poszanowanie praw człowieka oraz podstawowe wolności, 

— rozwiązywanie największych problemów globalnych, takich jak zmiana klimatu czy 
utrata różnorodności biologicznej, 

— zwiększanie wpływu unijnej współpracy na rzecz rozwoju, której celem jest pomoc 
w eliminowaniu ubóstwa, promowanie zrównoważonego rozwoju i wspieranie 
dobrobytu; 

— promowanie stabilności i bezpieczeństwa w krajach objętych procesem 
rozszerzenia i krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, 

— wzmacnianie europejskiej solidarności w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka, 

— poprawę zdolności w zakresie zapobiegania kryzysom i rozwiązywania konfliktów, 
utrzymywanie pokoju, wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego 
i zacieśnianie współpracy międzynarodowej, 

— promowanie na arenie międzynarodowej interesów UE i interesów, które UE 
dzieli z państwami trzecimi. 

6.2. Całkowite planowane wydatki w tym dziale WRF na okres 2014–2020 wynoszą 
66,3 mld euro, z czego 44,2 mld euro wypłacono do końca 2020 r. (zob. rys. 6.1). 
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Rys. 6.1 – Globalny wymiar Europy: płatności zrealizowane w okresie 
2014–2020 w zestawieniu ze środkami na zobowiązania na ten okres 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji Europejskiej. 

Zakres i podejście 

6.3. Spośród 15 programów i instrumentów w dziale „Globalny wymiar Europy”
Trybunał wybrał jeden: Instrument Pomocy Przedakcesyjnej II (IPA II). Na instrument 
ten przypada 12,6% (5,6 mld euro) łącznych płatności zrealizowanych w tym dziale 
WRF do końca 2020 r. Celem Trybunału było ustalenie, na ile dostępne są adekwatne 
informacje na temat wyników, a następnie dokonanie oceny – na podstawie tych 
informacji – jakie wyniki udało się uzyskać w ramach unijnych programów wydatków. 
Tegoroczna ocena uzupełnia informacje, przedstawione przez Trybunał w 
sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r., na temat 
Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa, w ramach których zrealizowano łącznie 44,8% płatności dokonanych do 
końca 2019 r. 

6.4. Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału Trybunał skorzystał
z przedstawionych przez Komisję Europejską informacji na temat wyników, w tym ze 
sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania dotyczącego budżetu UE za 2020 r., 







Globalny wymiar Europy
44,2
5,8%

Instrument Finansowania 
Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) 
10,9 (24,7%)

Pomoc humanitarna
10,3 (23,3%)

Europejski Instrument Sąsiedztwa 
(ENI)
9,8 (22,2%)

Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA)
5,6 (12,6%)

Inne programy 
7,6 (17,2%)

(w mld EUR)

766,9
mld EUR

(i) jako odsetek budżetu
wszystkich działów WRF

(ii) w podziale na poszczególne
programy
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dokumentów programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r. oraz 
rocznego sprawozdania z działalności za 2020 r. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR). Wykorzystano również 
kluczowe oceny i inne sprawozdania wyszczególnione na rys. 6.2. Przeglądem 
Trybunału objęto ponadto sprawozdanie roczne z wdrażania unijnych instrumentów 
finansowania działań zewnętrznych. W sprawozdaniu tym zawarte są informacje na 
temat realizowania przez UE zobowiązań na arenie międzynarodowej, które opierają 
się między innymi na wskaźnikach określonych w unijnych ramach wyników w zakresie 
rozwoju i współpracy międzynarodowej oraz na wskaźnikach określonych w ramach 
wykonania IPA. Trybunał zweryfikował powyższe informacje pod kątem tego, na ile są 
one realistyczne i zgodne z jego wcześniejszymi ustaleniami, nie skontrolował jednak 
ich wiarygodności. W przypadku niniejszego rozdziału i ogólnie niniejszego 
sprawozdania termin „rezultat” odpowiada pojęciu „wynik” zgodnie z definicją zawartą 
w glosariuszu oficjalnej pomocy rozwojowej1. 

6.5. Trybunał wykorzystał również wyniki własnych niedawno przeprowadzonych 
kontroli i przeglądów. Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu niniejszego rozdziału 
przedstawiono bardziej szczegółowo w dodatku do tego sprawozdania. 

                                                      
1 OECD, „DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management”. 
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Rys. 6.2 – Ramy czasowe głównych ocen i innych sprawozdań oraz okresy 
objęte daną oceną lub przeglądem 

6.6. W ramach każdego unijnego programu wydatków przewidziano szereg celów, 
zaklasyfikowanych jako ogólne bądź szczegółowe. Są one zdefiniowane 
w odpowiednich przepisach ustanawiających te programy2. W ramach IPA II określono 
pięć celów (jeden ogólny i cztery szczegółowe), przy czym w niniejszym rozdziale 
uwzględniono cztery z nich (zob. załącznik 6.1). 

                                                      
2 Rozporządzenie (UE) nr 231/2014 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 

(IPA II). 

WRF 
2021–2027

WRF 
2014–2020

WRF 
2007–2013

Okres objęty daną oceną 
lub przeglądem 

Data publikacji
2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Śródokresowa ocena IPA II

Dokument roboczy – przegląd wydatków

Dokument roboczy – śródokresowa 
ocena IPA II

Monitorowanie IPA II 

Zarządzanie gospodarcze

Konkurencyjność MŚP

Dokument roboczy – konkurencyjność MŚP 
i zarządzanie gospodarcze

Współpraca partnerska

Praworządność (kraje objęte polityką sąsiedztwa 
i procesem rozszerzenia)

Podejście sektorowe

Społeczeństwo obywatelskie

Równouprawnienie płci

Władze lokalne

Współpraca UE z Serbią

Dokument roboczy – ocena skutków IPA III
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Cele przewidziane dla instrumentu IPA II i zamierzony sposób 
jego funkcjonowania 

6.7. Proces przystąpienia do UE jest uzależniony od spełnienia kryteriów 
kopenhaskich, które można podzielić na trzy kategorie (kryteria polityczne, kryteria 
gospodarcze oraz zdolności administracyjne i instytucjonalne do skutecznego 
wdrożenia przepisów unijnych, określanych całościowo mianem dorobku prawnego 
UE)3. W ramach tych kryteriów priorytet przyznaje się pewnym aspektom, takim jak 
praworządność, prawa podstawowe, wzmocnienie instytucji demokratycznych, 
reforma organów administracji publicznej oraz zarządzanie gospodarcze. Podejście to 
jest znane pod nazwą zasady „najpierw kwestie podstawowe”. IPA II stanowi główne 
źródło unijnego finansowania na rzecz pięciu krajów kandydujących (Albania, 
Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja) i dwóch potencjalnych kandydatów 
do członkostwa (Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo*4), określanych dalej wspólnie 
mianem beneficjentów IPA II. Instrument IPA II jest zarządzany przez DG NEAR 
i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). Zapewnia 
on wsparcie na rzecz polityki rozszerzenia UE. Na rys. 6.3 przedstawiono opracowany 
przez Trybunał ogólny przegląd struktury IPA II wraz z informacjami kontekstowymi, 
z uwzględnieniem potrzeb, które instrument ten ma zaspokoić, celów, które powinien 
osiągnąć, a także produktów i wyników, które mają zostać uzyskane. 

                                                      
3 Konkluzje Prezydencji, posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze, 21–22 czerwca 1993 r. 

4 * Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu Kosowa i jest 
zgodne z rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez 
Kosowo niepodległości. 
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Rys. 6.3 — Instrument IPA II w ogólnym zarysie 

 
  Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 231/2014 w sprawie 
IPA II, dokumentów programowych Komisji, sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania 
dotyczącego budżetu UE oraz oceny IPA II (SWD(2017) 463 final). 

6.8. IPA, ustanowiony po raz pierwszy w okresie programowania 2007–2013, 
zapewnia beneficjentom (zob. mapa na rys. 6.4) wsparcie na drodze ku integracji z UE. 
Zastąpił on szereg programów i instrumentów finansowych, które służyły temu celowi 
przed 2007 r. IPA II natomiast obejmuje okres 2014–2020. 

Potrzeby

• Pokój, demokracja i stabilność
w Europie

• Przygotowanie krajów objętych 
procesem rozszerzenia do 
członkostwa w UE 

Oczekiwane produkty

Oddziaływanie
• Osiągnięcie przez kraje objęte 

procesem rozszerzenia
zgodności z wartościami UE
i dostosowanie do unijnych 
zasad, norm, polityk i praktyk

• Kraje objęte procesem 
rozszerzenia przygotowane
pod kątem spełniania 
politycznych 
i ekonomicznych kryteriów 
przystąpienia

• Kraje objęte procesem 
rozszerzenia przygotowane do 
egzekwowania unijnego 
dorobku prawnego

Rezultaty
• Wdrożenie reform

politycznych

• Rozwój gospodarczy, 
społeczny 
i terytorialny

• Wdrożenie i egzekwowanie 
unijnego dorobku prawnego

• Wzmocnienie integracji 
i współpracy regionalnej

Procesy

Tryb zarządzania
Głównie zarządzanie 
bezpośrednie i pośrednie

Podmioty
Delegatury UE, szereg dyrekcji 
generalnych Komisji, ESDZ, 
Frontex, Parlament Europejski, 
władze państw członkowskich, 
organy krajów objętych 
procesem rozszerzenia, 
społeczeństwo obywatelskie

Działania
• Przygotowywanie planów 

wieloletnich – dokumenty 
strategiczne, programy 
krajowe

• Wdrażanie działań za 
pomocą różnych metod 
realizacji

• Monitorowanie
osiągniętych zmian 
i odnośna sprawozdawczość

Kontekst i czynniki 
zewnętrzne

Kontekst na szczeblu UE
• Strategia rozszerzenia
• Inne programy finansowane 

ze środków UE – Instrument 
na rzecz Przyczyniania się 
do Stabilności i Pokoju, 
EIDHR

• Istotne instrumenty 
realizacji polityki 
niezwiązane 
z wydatkowaniem środków 
– dialog polityczny

Czynniki zewnętrzne
• Brak stabilności politycznej
• Poziom woli politycznej, 

instytucjonalny opór wobec 
reform

• Priorytety i działania innych 
podmiotów

• Pandemia COVID-19 i inne 
sytuacje kryzysowe 
(migracje, powodzie itd.)

Wkłady

• 2014–2020: 12,9 mld euro

• W latach 2014–2020 zaciągnięto 
zobowiązania na 99% środków 
i wypłacono 44% środków. 

• Pracownicy Komisji, Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) i delegatur UE

Cele

• CO1: wspieranie reform 
wymaganych do dostosowania do 
unijnych wartości i zasad, 
z myślą o przyszłym członkostwie 
w Unii.

• CS1: reformy polityczne

• CS2: rozwój gospodarczy, 
społeczny i terytorialny

• CS3: dostosowanie do unijnego 
dorobku prawnego
i zarządzanie środkami UE

• CS4: integracja regionalna

(zob. również załącznik 6.1)

Oczekiwane produkty

• Projekty wdrażane w obszarze 
reform politycznych

• Projekty wdrażane w obszarze 
reform dotyczących rozwoju 
gospodarczego, społecznego 
i terytorialnego

• Akty prawne przyjęte lub 
zmienione zgodnie z unijnym 
dorobkiem prawnym

• Ustanowienie programów
współpracy transgranicznej

• Odsetek wydanych już 
środków
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Rys. 6.4 – Beneficjenci IPA II 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

6.9. Za pośrednictwem IPA II państwa będące beneficjentami otrzymują pomoc
w zakresie przyjmowania i wdrażania reform koniecznych w procesie dostosowywania 
do unijnych norm i polityk oraz do dorobku prawnego UE. Instrument pozwala tym 
państwom przygotować się do negocjacji w sprawie przystąpienia do UE, które 
podzielone są na 35 rozdziałów negocjacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów 
wspomnianego dorobku prawnego. Zgodnie ze zmienioną metodyką procesu 

Czarnogóra
Kraj kandydujący 
od 2010 r.

Albania
Kraj kandydujący 
od 2014 r.

Serbia
Kraj kandydujący 
od 2012 r.

Bośnia 
i Hercegowina
Wystąpiła o 
członkostwo w UE 
w lutym 2016 r.

Kosowo
Układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu 
zawarty z Kosowem 
wszedł w życie 
w kwietniu 2016 r.

Macedonia Północna
Kraj kandydujący 
od 2005 r.

Potencjalni kandydaci 
do członkostwa

Kraje kandydujące, 
które nie prowadzą 
obecnie negocjacji 
w sprawie przystąpienia

Kraje kandydujące 
prowadzące obecnie 
negocjacje w sprawie 
członkostwa

Turcja
Kraj kandydujący
od 1999 r. 
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rozszerzenia, która została zatwierdzona przez Radę w marcu 2020 r., rozdziały 
negocjacyjne zostaną pogrupowane w sześć tzw. klastrów tematycznych5. 

6.10. Do końca 2020 r. 97% środków z budżetu IPA II na lata 2014–2020 zostało 
zakontraktowanych, głównie w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego. 
Zarządzanie dzielone, w ramach którego zadania z zakresu wdrażania zostają 
powierzone państwom członkowskim UE, jest wykorzystywane wyłącznie 
w programach współpracy transgranicznej z państwami UE (na które przypada 
maksymalnie 4% całości budżetu IPA II).  

                                                      
5 COM(2020) 57 final. 
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Ocena wyników osiągniętych w ramach 
IPA II na podstawie opublikowanych 
informacji na temat wyników 

Uwagi ogólne 

6.11. Na rys. 6.5 przedstawiono przegląd wszystkich wskaźników IPA II zawartych 
w dokumencie programowym, natomiast opracowane przez Trybunał szczegółowe 
informacje na temat wskaźników przedstawiono na rys. 6.6, rys. 6.7 i rys. 6.8. 
W sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu za 2019 r.6 omówiono 
pewne ogólne zastrzeżenia wpływające na interpretację tych wskaźników. 
W szczególności ocena Trybunału, czy dany wskaźnik jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego, odnosi się do prawdopodobieństwa osiągnięcia tego 
poziomu. W tej szczegółowej ocenie nie wzięto pod uwagę tego, czy i jak ściśle dany 
wskaźnik jest powiązany z działaniami i celami IPA II, ani tego, czy poziom docelowy 
wyznaczony dla danego wskaźnika jest odpowiednio ambitny. Jest to zatem tylko 
pierwszy krok w analizie wyników uzyskanych w ramach IPA II. Trybunał nie 
skontrolował przy tym wiarygodności danych leżących u podstaw wskaźników (kwestię 
tę omówiono jednak w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu 
za 2019 r.7). 

                                                      
6 Pkt. 1.24 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 

7 Pkt 1.13–1.23 sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE za 2019 r. 
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Rys. 6.5 – Przegląd wszystkich wskaźników IPA II zawartych 
w dokumencie programowym

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 

W przypadku większości wskaźników poziomy docelowe nie zostaną 
osiągnięte lub trudno ocenić poczynione postępy 

6.12. Wprawdzie określono ogólny cel IPA II (zob. załącznik 6.1), w dokumencie 
programowym nie wskazano jednak żadnych powiązanych z tym celem wskaźników. 
Spośród 19 wskaźników określonych w dokumencie programowym IPA II związanych 
z celami szczegółowymi programu większość (11) dotyczy celu szczegółowego 2, na 
który przeznaczono 40% zobowiązań z budżetu Instrumentu. Ogólnie rzecz biorąc, 58% 
(11) wskaźników IPA II to wskaźniki oddziaływania, 42% (osiem) natomiast – wskaźniki 
produktu.  

6.13. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumencie programowym 
Trybunał wnioskuje, że jedna czwarta (pięć) wskaźników jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia odnośnych poziomów docelowych, w przypadku połowy (dziewięć) 
natomiast poziomy te prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. W przypadku 
pozostałej jednej czwartej wskaźników (pięć) w dokumencie programowym nie 
zawarto wystarczających informacji, które pozwoliłyby ocenić w sposób jednoznaczny 
poczynione postępy8. Wynika to albo z faktu, że nie przedstawiono informacji na temat 

                                                      
8 Uwaga ta dotyczy wskaźników 5 (w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich) i 6 w ramach celu 

szczegółowego 2, a także wskaźników 1 i 2 (drugiego z nich w odniesieniu do Bałkanów 
Zachodnich) w ramach celu szczegółowego 3. 

Cel(*) Łącznie
Wszystkie Wszystkie Wszystkie

CS 1 3 3 3
CS 2 11 4 1 3 7 3 4
CS 3 3 2 1 1 1 1
CS 4 2 2 2
Łącznie 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania

Sytuacja niejasna: brak danych, dane nieaktualne 
bądź dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków

Tak Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy uwzględnieniu wszelkich celów 
pośrednich i dotychczasowych postępów)?

LEGENDA
(*) Pełen wykaz celów zamieszczono w załączniku 6.1.
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osiągnięcia celów pośrednich (trzy wskaźniki), albo z tego, że takich celów pośrednich 
w ogóle nie ustanowiono (dwa). 

6.14. Na 17 wskaźników odnoszących się do trzech celów szczegółowych 
wybranych przez Trybunał (cele szczegółowe 1–3), na które przeznaczono łącznie dwie 
trzecie budżetu IPA II, składają się wskaźniki oddziaływania (11) i produktu (sześć). 
W dokumencie programowym wskazano źródło danych dla każdego ze wskaźników: 
w przypadku niektórych (siedem wskaźników) zamieszczono wyraźne odniesienie do 
sprawozdań lub stron internetowych, gdzie opublikowano odnośne informacje, ale 
w przypadku większości (10) wspomniano jedynie instytucje, które dostarczyły 
informacje. Z tego względu nie zawsze jest jasne, w jaki sposób obliczono podane dane 
liczbowe9. Przykładowo trudno jest wywnioskować, jak obliczona została średnia 
wartość eksportu i importu dla Bałkanów Zachodnich.  

6.15. W tym roku Komisja po raz pierwszy zamieściła w dokumencie programowym 
własną ocenę poczynionych postępów, co Trybunał uznaje za korzystną zmianę 
względem wcześniejszych dokumentów tego rodzaju. Wyniki przeprowadzonej przez 
Komisję analizy różnią się jednak niekiedy od wyników prac Trybunału. Przykładowo 
Komisja uznaje, że w przypadku wszystkich trzech wskaźników w ramach celu 
szczegółowego 1 udało się osiągnąć umiarkowane postępy, a tymczasem dane 
ilościowe podane dla tych wskaźników wskazują na brak postępów (zob. również 
pkt 6.33–6.35). 

6.16. Sześć spośród 19 wskaźników zawartych w dokumencie programowym 
zostało przedstawionych w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania 
dotyczącym budżetu UE jako kluczowe wskaźniki efektywności, niemniej Trybunał nie 
uważa, by wybór dokonany na potrzeby tego sprawozdania dawał reprezentatywny 
obraz wyników osiągniętych w ramach IPA II. Cztery z tych wybranych wskaźników są 
wskaźnikami oddziaływania i dostarczają raczej informacji na temat ogólnego 
kontekstu, w jakim realizowany jest IPA II, a nie na temat wyników osiągniętych 
w ramach Instrumentu. Dwa pozostałe z wybranych wskaźników są wskaźnikami 
produktu, ale odnoszą się do programów współpracy transgranicznej, które nie są 
reprezentatywne dla ogółu wydatków IPA II (zob. pkt 6.10). Ponadto w przypadku 
wszystkich wybranych wskaźników odnotowano postępy, a te dwa, w ramach których 
osiągnięto odnośne poziomy docelowe, są wskaźnikami oddziaływania. Co więcej, 
żaden z kluczowych wskaźników efektywności nie jest związany z celem szczegółowym 

                                                      
9 Uwaga ta dotyczy wskaźników 2, 3 i 4 (w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich) w ramach 

celu szczegółowego 2, a także wskaźnika 2 (w odniesieniu zarówno do Bałkanów 
Zachodnich, jak i Turcji) w ramach celu szczegółowego 3. 
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1 dotyczącym reform politycznych, choć jest to zasadniczy element procesu 
rozszerzenia (zob. pkt 6.7). 

Przyjęcie podejścia sektorowego było strategiczną decyzją, która miała 
doprowadzić do poprawy wyników IPA II, lecz podejścia tego nie można 
było zastosować w sposób spójny 

6.17.  IPA pełni wyjątkową funkcję, polegającą na przygotowaniu państw do 
członkostwa w UE, co jest procesem długotrwałym. Podejście sektorowe oznacza 
zdefiniowanie spójnego zestawu działań, które mają skutkować zreformowaniem 
określonego obszaru lub tzw. sektora – przykładowo praworządności, wymiaru 
sprawiedliwości lub administracji publicznej – i dostosowaniem go do norm unijnych. 
W ramach podejścia analizuje się warunki panujące w konkretnym sektorze, 
wymagane działania i kolejność ich realizacji, a także podmioty i narzędzia konieczne 
w procesie wdrożenia. W przypadku IPA II Komisja podjęła strategiczną decyzję 
o zastosowaniu takiego rozwiązania, aby zapewnić „bardziej długoterminowe, spójne 
i zrównoważone podejście, umożliwić przejęcie w większym stopniu odpowiedzialności 
za działania, ułatwić współpracę między darczyńcami, wyeliminować powielanie 
wysiłków oraz zwiększyć efektywność i skuteczność”10. 

6.18. W pierwszych latach przy wdrażaniu podejścia sektorowego napotkano 
szereg przeszkód w przypadku niektórych beneficjentów IPA II. Do głównych spośród 
nich można zaliczyć: 

o brak krajowych strategii sektorowych i ram oceny wyników pozwalających 
monitorować uzyskane wyniki11; 

o brak woli politycznej, opór ze strony kadry urzędniczej i niewielkie zdolności 
administracyjne12. 

                                                      
10 Dokument pt. „Revised indicative strategy paper for Turkey (2014–2020)”, s. 5. 

11 Dokument pt. „External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 
(2014 – mid 2017)”, s. iii–iv i 38–39; dokumenty pt. „Revised indicative strategy paper for 
Bosnia and Herzegovina (2014–2020)”, s. 10 oraz „Revised indicative strategy paper for 
Kosovo* (2014–2020)”, s. 12. 

12 Dokument pt. „Evaluation of sector approach under IPA II”, s. 44. 
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6.19. W odniesieniu do procesu programowania IPA II podejście sektorowe 
umożliwiło bardziej owocny dialog między UE i beneficjentami IPA II oraz zapewniło 
wewnętrzną spójność13 w obrębie IPA II w przypadku tych sektorów, które14: 

o zostały uwzględnione w ramach podejścia opartego na zasadzie „najpierw kwestie 
podstawowe” (dotyczy to np. wymiaru sprawiedliwości), co zapewniło 
nieprzerwany dopływ wsparcia;  

o korzystały z sektorowego wsparcia budżetowego lub programów wieloletnich15 
odpowiednio połączonych ze specjalnymi instrumentami lub narzędziami 
mającymi na celu budowanie zdolności16. 

6.20. Wdrożenie podejścia sektorowego, w szczególności za pośrednictwem 
wsparcia budżetowego, przyczyniło się do lepszego ukierunkowania strategicznego 
IPA II i poskutkowało położeniem większego nacisku na reformy. Jak jednak wynika 
z oceny śródokresowej, wdrożenie podejścia sektorowego nie było jednakowo 
rozpowszechnione w przypadku poszczególnych sektorów i beneficjentów IPA II17. 

Zarządzanie pośrednie przez państwa będące beneficjentami odbijało się 
niekiedy niekorzystnie na efektywności operacyjnej 

6.21. Jak zwrócono uwagę w pkt 6.10, budżet IPA II jest wykonywany głównie 
w trybie zarządzania bezpośredniego i pośredniego. W ramach zarządzania 
bezpośredniego Komisja wykonuje budżet bezpośrednio do momentu, aż odpowiednie 
organy władzy państwa będącego beneficjentem IPA II nie zostaną do tego 
akredytowane. W ramach zarządzania pośredniego z kolei Komisja powierza realizację 
zadań z zakresu wykonania budżetu: 

o państwom beneficjentom IPA II lub wyznaczonym przez nie podmiotom (model 
ten jest znany pod nazwą zarządzania pośredniego z udziałem państwa będącego 
beneficjentem); 

o agencjom UE lub państw członkowskich; 

                                                      
13 Tamże, s. 45. 

14 Tamże, s. viii. 

15 Tamże, s. viii. 

16 Tamże, s. 30.; SWD(2017) 463 final, s. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, s. 3. 
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o organizacjom międzynarodowym. 

6.22. Z modelu zarządzania pośredniego z udziałem państwa będącego 
beneficjentem korzysta się przede wszystkim, aby przygotować organy władzy 
beneficjenta do przyszłego zarządzania funduszami strukturalnymi i funduszami 
polityki spójności. We wnioskach z oceny śródokresowej IPA II, która objęła pierwsze 
lata wdrażania Instrumentu, stwierdzono, że ten model zarządzania przyczynił się 
wprawdzie do większego poczucia odpowiedzialności za program wśród 
beneficjentów, lecz charakteryzował się mniejszą efektywnością niż zarządzanie 
bezpośrednie18. Ze względu na występowanie poważnych problemów w zakresie 
efektywności wynikających z uchybień systemowych i niewielkich zdolności 
administracyjnych Komisja w niektórych sektorach przywróciła zarządzanie 
bezpośrednie. W Turcji, gdzie finansowanie w ramach IPA I oraz IPA II realizowano 
głównie w ramach wspomnianego modelu zarządzania pośredniego, ustawiczne 
opóźnienia doprowadziły do powstania zaległości w wydatkowaniu środków na kwotę 
ponad 600 mln euro. W Albanii z kolei postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego finansowane z IPA II realizowane w ramach tego modelu zarządzania 
zostały zawieszone, co poskutkowało opóźnieniami w procedurach przetargowych19. 
Taki brak efektywności niekorzystnie wpływa na adekwatność i skuteczność 
realizowanych projektów20. 

6.23. Również Serbia i Czarnogóra zakwalifikowały się do objęcia zarządzaniem 
pośrednim z udziałem państwa będącego beneficjentem, podczas gdy Kosowo oraz 
Bośnia i Hercegowina nie zyskały takiej możliwości21. Niemniej beneficjenci IPA II nie 
zawsze są zainteresowani tym modelem zarządzania. Przykładowo w sektorze 
praworządności władze serbskie preferowały zarządzanie bezpośrednie, głównie ze 
względu na niemożność przestrzegania rygorystycznych wymogów unijnych 
obowiązujących w tym modelu w sytuacji, gdy właściwe agencje krajowe dysponują 

                                                      
18 „External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 

2017)”, s. iii, 36 i 39. 

19 SWD(2018) 151 final, s. 83. 

20 „External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017)”, s. iii, 36 i 36.  

21 Tamże, s. 13. 
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jedynie niewielkimi zdolnościami administracyjnymi22, przy czym dodatkowym 
utrudnieniem jest duża rotacja personelu agencji23. 

Instrument IPA II pozwolił reagować w elastyczny sposób w celu 
łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych 

6.24. IPA II przyczynia się do łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, które 
mogłyby wpłynąć na realizację określonych w ramach Instrumentu celów ogólnych 
i szczegółowych, a w szczególności na rozwój społeczno-gospodarczy beneficjentów 
IPA II. Przykładowo po powodziach na Bałkanach Zachodnich, które miały miejsce 
w 2014 r., DG NEAR dokonała przesunięcia środków z budżetu IPA II (127 mln euro) na 
działanie specjalne dotyczące usuwania skutków powodzi i zarządzania ryzykiem 
powodziowym24. 

6.25. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 niemal 900 mln euro z budżetu 
IPA II zostało przesunięte na wsparcie państw Bałkanów Zachodnich25. Była to część 
kwoty w wysokości 3,3 mld euro, jaką region ten otrzymał również za pośrednictwem 
innych instrumentów unijnych, takich jak pomoc makrofinansowa, a także za 
pośrednictwem pożyczek na preferencyjnych warunkach udzielonych przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. 

W informacjach na temat wyników osiągniętych w ramach IPA II 
występują pewne luki 

6.26. Każdego roku DG NEAR publikuje szczegółowe sprawozdania na temat 
sytuacji w poszczególnych krajach kandydujących i potencjalnych kandydatach do 
członkostwa oraz na temat postępów w różnych rozdziałach negocjacyjnych 
i w zakresie spełnienia kryteriów ekonomicznych i politycznych (zob. pkt 6.7). Choć 
sprawozdania te, sporządzane na wniosek Rady Unii Europejskiej (Rady), spełniają swój 
cel, a mianowicie dostarczają informacje na temat procesu rozszerzenia, wartość 

                                                      
22 Dokument pt. „IPA II monitoring, reporting and performance framework”, s. 14; dokument 

pt. „Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017)”, s. 29–30. 

23 Strategiczna ocena na szczeblu krajowym dotycząca współpracy Unii Europejskiej z Serbią 
w okresie 2012–2018, s. 61–62. 

24 Dokument C(2014)9797 final. 

25 Roczne sprawozdanie z działalności DG NEAR za 2020 r., s. 17. 

205

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-01/26012016-ipa-ii-mrpf-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/ipa2014_037703_037788_037853_bih_serbia_multi-country_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-neighbourhood-and-enlargement-negotiations_en.pdf


  

 

informacyjna tych publikacji jeszcze bardziej by wzrosła, gdyby wskazano w nich, na ile 
poczynione postępy (lub brak tychże) można przypisać IPA II, a na ile wynikają one 
z innych czynników lub działań innych podmiotów. 

6.27. Jak stwierdzono w ramach szeregu kontroli przeprowadzonych przez 
Trybunał i ocen zewnętrznych, w monitorowaniu poszczególnych projektów występują 
uchybienia. W niektórych przypadkach monitorowanie koncentrowało się na 
produktach, działaniach i procesach, a nie na rezultatach i oddziaływaniu26. 
W przypadku niektórych wskaźników przeanalizowanych w sprawozdaniach Trybunału 
nie określono poziomów wyjściowych lub były one niewłaściwie zdefiniowane27. 

6.28. Komisja zleca wykonawcom zewnętrznym przeprowadzanie zewnętrznych 
ocen programów pod kątem skuteczności, efektywności, istotności, spójności 
i wartości dodanej dla UE. Jednym z kluczowych produktów końcowych uzyskiwanych 
w ramach tych ocen jest dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawia się 
wyniki oceny. Tymczasem w przypadku siedmiu z 11 ocen poddanych przeglądowi 
przez Trybunał nie opracowano żadnych dokumentów roboczych, co oznacza, że opinia 
DG NEAR na temat wniosków zawartych w ocenie przeprowadzonej przez 
wykonawców zewnętrznych nie została opublikowana. Ponadto Trybunał odnotował, 
że wnioski z oceny dotyczące obszarów zarządzania gospodarczego i konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw znalazły odzwierciedlenie w odpowiednich 
dokumentach roboczych, nie wzięto tymczasem pod uwagę istotnych uchybień, które 
wystąpiły w procesie oceny. W swoim sprawozdaniu z wyników wykonania budżetu za 
2019 r. Trybunał odnotował podobne uchybienia w przypadku innych obszarów 
priorytetowych. 

6.29. W dokumencie programowym dotyczącym IPA II przedstawiono wskaźniki 
oddziaływania i produktu, ale nie uwzględniono wskaźników rezultatu, które 
pozwoliłyby je powiązać. Tymczasem wskaźniki rezultatu są kluczowe dla zrozumienia, 
w jaki sposób program przyczynił się do postępów w osiąganiu wyznaczonych celów. 
W innych sprawozdaniach Komisji – takich jak roczne sprawozdanie z działalności czy 
sprawozdanie roczne na temat wdrażania unijnych instrumentów finansowania działań 

                                                      
26 Publikacje pt. „Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and 

neighbourhood regions (2010–2018)”, s. 6; „Evaluation of the EU’s external action support 
to gender equality and women’s and girls’ empowerment (2010–2018)”, s. 14; „Thematic 
evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and 
potential candidates of enlargement (2010–2017)”, s. ix i 32. 

27 Pkt VIII i 39 sprawozdania specjalnego nr 7/2018 oraz pkt IX i 54 sprawozdania specjalnego 
nr 27/2018. 
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zewnętrznych – przewidziano dodatkowe wskaźniki, w tym wskaźniki rezultatu, które 
mogłyby zapewnić pełniejszy obraz sytuacji. Mimo że wskaźniki zapewniają dane 
dotyczące ogólnie DG NEAR lub dane odnoszące się łącznie do wszystkich 
instrumentów finansowania działań zewnętrznych, w przypadku niektórych z nich 
informacje te można rozbić na poszczególne instrumenty. Oznacza to, że Komisja 
mogłaby z nich skorzystać, aby ocenić wyniki osiągnięte w szczególności w ramach IPA 
II i przedstawić odnośne informacje. W ramach programowania IPA III (instrumentu 
będącego następcą IPA II na okres 2021–2027) DG NEAR pracuje obecnie nad macierzą 
grupującą wszystkie dostępne wskaźniki programowe. 

6.30. Między momentem wydatkowania środków w ramach programu 
wieloletniego i uzyskaniem wyników występuje nieuchronne opóźnienie. Zgodnie ze 
stanem na 31 grudnia 2020 r. 56% wszystkich środków przydzielonych na rzecz IPA II 
w WRF na lata 2014–2020 nie zostało jeszcze wypłaconych, co oznacza, że wiele 
rezultatów prawdopodobnie urzeczywistni się dopiero po 2020 r. Podobnie jak 
w przypadku wszystkich innych instrumentów działań zewnętrznych, Komisja jest 
zobowiązana do sporządzenia ostatecznego sprawozdania z oceny za okres 2014–2020 
w ramach przeglądu okresowego w kolejnym okresie finansowania, co będzie miało 
miejsce do 31 grudnia 2024 r.  
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Reformy polityczne 

6.31. Na rys. 6.6 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach
programowych powiązanych z celem szczegółowym 1 „Reformy polityczne”. 

Rys. 6.6 – Przegląd wskaźników powiązanych z celem szczegółowym 
„Reformy polityczne” 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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Ogólnie rzecz biorąc, reformy polityczne wdrażane są powoli 

6.32. Kryteria polityczne stanowią jedną z trzech kategorii kryteriów kopenhaskich 
(zob. pkt 6.7). Dotyczą one przede wszystkim praworządności, praw podstawowych 
i wzmocnienia instytucji demokratycznych i organów administracji publicznej. 

6.33. Pomimo postępów poczynionych przez niektórych beneficjentów w zakresie 
spełniania kryteriów politycznych28, wartości wszystkich wskaźników podanych 
w dokumencie programowym29, które dotyczą gotowości beneficjentów IPA II do 
członkostwa w UE z perspektywy reform politycznych, wskazują na pogorszenie 
sytuacji względem poziomów wyjściowych. Żaden z tych wskaźników prawdopodobnie 
nie osiągnie odnośnego poziomu docelowego. Jednocześnie, ponieważ wszystkie 
wskaźniki dotyczące reform politycznych są wskaźnikami oddziaływania, poczynione 
postępy nie zależą jedynie od wsparcia udzielonego w ramach IPA II, ale również od 
czynników związanych z szerszym kontekstem, takich jak wola polityczna danego 
beneficjenta. Komisja odnotowała ten fakt w swoim komunikacie z 2020 r. w sprawie 
polityki rozszerzenia UE30. 

6.34. Pierwszy ze wskaźników dla celu szczegółowego 1 dotyczy liczby przypadków, 
gdy beneficjenci IPA II znajdują się na wczesnym etapie przygotowań, jeśli chodzi 
o spełnienie politycznych kryteriów przystąpienia do UE. Zgodnie z celem pośrednim 
na 2018 r. liczba takich przypadków powinna spaść, tymczasem zwiększyła się ona, 
głównie ze względu na odnotowany w Turcji regres w zakresie funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości, reformy organów administracji publicznej i wolności 
wypowiedzi. Regres ten oznacza, że pomimo postępów poczynionych przez niektórych 
beneficjentów IPA II poziom docelowy, który zakładał, że do 2020 r. większość z nich 
będzie w umiarkowanym stopniu przygotowana do przystąpienia do UE, nie został 
osiągnięty. 

6.35. Pozostałe dwa wskaźniki opierają się na ośmiu zewnętrznych źródłach danych 
mierzących – głównie w zakresie postrzegania – korupcję, wolność prasy, skuteczność 
rządu, praworządność, jakość przepisów, możliwość wypowiadania się i rozliczalność 
władzy. Wartości tych wskaźników wskazują na ogólny regres w okresie do 2019 r. 
Pomimo pewnej poprawy w 2020 r. pozostają one poniżej poziomów wyjściowych, 

                                                      
28 Sprawozdania roczne za 2020 r. 

29 COM(2021) 300 final, s. 1164–1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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w szczególności w przypadku Turcji, i jest niemal pewne, że wskaźniki te nie osiągną 
założonych poziomów docelowych. 

6.36. Ponadto jeden ze wskaźników początkowo ustanowionych dla celu 
szczegółowego 1, służący do monitorowania zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w proces reform, został zarzucony, choć w ocenie monitorującej IPA II 
stwierdzono, że wskaźnik ten „mógłby zapewnić bardzo przydatne informacje na temat 
zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w IPA II”. 

Wsparcie UE przyczyniało się skuteczniej do promowania podstawowych 
reform niż do zagwarantowania ich wdrożenia 

6.37. Pomoc udzielona w ramach IPA II ułatwiła beneficjentom uwzględnienie 
kwestii związanych z prawami człowieka i demokracją w krajowych ramach 
politycznych. UE przyczyniła się do przeprowadzenia reform prawnych 
i konstytucyjnych, udzielając wsparcia finansowego, pomocy technicznej i prowadząc 
dialog polityczny31. 

6.38. Unijne wsparcie i dialog polityczny zachęciły wielu beneficjentów IPA II do 
przystąpienia do międzynarodowych konwencji w obszarze praw człowieka32. Turcja 
była w 2011 r. gospodarzem konwencji stambulskiej, w wyniku której opracowano 
traktat wspierający utworzenie ogólnoeuropejskich ram prawnych chroniących kobiety 
przed wszelkimi formami przemocy, a także pozwalających zapobiegać przypadkom 
takiej przemocy oraz je ścigać i eliminować. Od tego czasu wszystkie państwa będące 
beneficjentami IPA II – z wyjątkiem jednego – ratyfikowały konwencję. Kosowo, ze 
względu na swój specyficzny status, nie podpisało formalnie konwencji, ale władze 
Kosowa zobowiązały się zastosować jej postanowienia poprzez dokonanie odnośnych 
zmian w konstytucji. Jednocześnie należy zauważyć, że w lipcu 2021 r. Turcja oficjalnie 
wycofała się z konwencji stambulskiej. 

6.39. Niemniej, jak stwierdzono w ocenie tematycznej dotyczącej praworządności, 
„reformy prawne, podobnie jak reformy konstytucyjne, wymagają wprowadzenia dużej 
ilości wtórnych przepisów prawa i regulacji, aby można było je wdrożyć”33. W ocenie 
tej zwrócono uwagę na fakt, że choć UE wniosła wkład za pośrednictwem pomocy 

                                                      
31 Zob. dokument pt. „Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood 

countries and candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017)”, s. 40. 

32 Tamże, s. 59. 

33 Tamże, s. 38. 
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technicznej w opracowanie ustaw dotyczących reformy instytucji wymiaru 
sprawiedliwości lub w budowanie zdolności instytucji, w tym parlamentów, wymierne 
rezultaty często każą na siebie długo czekać. W podsumowaniu oceny podkreślono: 
„Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie UE jest skuteczniejsze w promowaniu reform 
podstawowych niż w dalszym wspieraniu procesu wdrożenia od strony operacyjnej. 
Ponadto choć zapewniono istotne wsparcie na rzecz reform legislacyjnych, 
zainteresowane strony z UE zwracają uwagę, że jednocześnie udzielono względnie 
niewielkiej pomocy instytucjom parlamentarnym w zakresie przyjmowania reform 
[…]”34. 

Rozwój gospodarczy, społeczny i terytorialny 

6.40. Na rys. 6.7 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach 
programowych powiązanych z celem szczegółowym 2 „Rozwój gospodarczy, społeczny 
i terytorialny”. 

                                                      
34 Tamże, s. 38. 
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Rys. 6.7 – Przegląd wskaźników związanych z celem „Rozwój 
gospodarczy, społeczny i terytorialny” 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. 
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IPA II zapewnił wkład na rzecz sektora rolno-spożywczego i rozwoju 
obszarów wiejskich, ale w mniejszej mierze niż oczekiwano 

6.41. Spośród 11 wskaźników ustanowionych dla celu „Rozwój gospodarczy, 
społeczny i terytorialny” w przypadku wszystkich – z wyjątkiem jednego – odnotowano 
postępy względem odpowiednich poziomów wyjściowych. Niemniej mniej niż połowa 
z nich (cztery) jest na dobrej drodze do osiągnięcia założonych poziomów docelowych, 
przy czym wskaźniki te zapewniają głównie informacje na temat kontekstu 
ekonomicznego, w którym funkcjonuje IPA II, oraz na temat wkładu Instrumentu na 
rzecz sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich. Brak jest wskaźników, 
które szczegółowo mierzyłyby wkład IPA II w rozwój społeczny i terytorialny. 

6.42. Większość (siedem) ze wspomnianych 11 wskaźników zapewnia informacje 
na temat oddziaływania IPA II. Trzy z nich są na dobrej drodze do osiągnięcia 
poziomów docelowych, w przypadku pozostałych natomiast poziomy docelowe 
prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte ze względu na pogarszającą się sytuację 
gospodarczą. Pierwszy ze wskaźników służy do monitorowania gotowości państw pod 
kątem kryteriów ekonomicznych, które jednocześnie należą do wspomnianych wyżej 
kwestii podstawowych (zob. pkt 6.7). Wartość tego wskaźnika utrzymuje się na stałym 
poziomie, ponieważ Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo są wciąż na wczesnym etapie 
przygotowań, jeśli chodzi o funkcjonującą gospodarkę rynkową i konkurencyjność. 

6.43. Reszta wskaźników (cztery) umożliwia monitorowanie produktów uzyskanych 
w ramach IPA II. Odnoszą się one do sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów 
wiejskich, które to dziedziny mają duże znaczenie dla rozwoju państw będących 
beneficjentami IPA II, w szczególności na Bałkanach Zachodnich. W przypadku 
wszystkich tych wskaźników odnotowano postępy, ale jak dotąd tylko jeden z nich 
osiągnął założony poziom docelowy. 

Dostosowanie do unijnego dorobku prawnego i zarządzanie 
środkami UE 

6.44. Na rys. 6.8 przedstawiono przegląd wskaźników zawartych w dokumentach 
programowych powiązanych z celem szczegółowym 3 „Dostosowanie do unijnego 
dorobku prawnego i zarządzanie środkami UE”. 
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Rys. 6.8 – Przegląd wskaźników związanych z celem „Dostosowanie do 
unijnego dorobku prawnego i zarządzanie środkami UE” 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych towarzyszących 
projektowi budżetu na rok 2022. 
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Beneficjenci IPA II poczynili pewne postępy w zakresie dostosowania do 
unijnego dorobku prawnego, ale dostępne są jedynie ograniczone 
informacje na temat ich gotowości do zarządzania środkami UE 

6.45. Jeden z trzech wskaźników powiązanych z tym celem szczegółowym osiągnął 
zakładany poziom docelowy. W przypadku pozostałych dwóch nie sposób stwierdzić, 
czy są one na dobrej drodze do osiągnięcia poziomów docelowych, ponieważ nie 
określono poziomów wyjściowych lub wartości docelowych. 

6.46. Pierwszy ze wskaźników, dotyczący gotowości beneficjentów IPA II pod 
kątem dostosowania do unijnego dorobku prawnego, odnosi się do liczby rozdziałów 
negocjacyjnych, w przypadku których państwa te znajdują się na wczesnym etapie 
przygotowań. W dokumencie programowym nie przewidziano ani celu pośredniego, 
ani poziomu docelowego dla tego wskaźnika. Poziom wyjściowy z 2015 r. określono na 
50 rozdziałów. Choć liczba ta spadła do 2017 r. niemal o połowę, od tamtej pory 
ponownie wzrosła i zgodnie ze stanem na 2019 r. wynosi 30. Za taki stan rzeczy 
odpowiadają głównie Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, znajdujące się na wczesnym 
etapie przygotowań w przypadku odpowiednio 14 i siedmiu rozdziałów.  

6.47. Na rys. 6.9 przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez Komisję oceny 
poziomu przygotowania beneficjentów IPA II w odniesieniu do poszczególnych 
rozdziałów negocjacyjnych, choć oficjalne negocjacje w sprawie przystąpienia do UE 
rozpoczęły jedynie Czarnogóra, Serbia i Turcja. Ten poziom przygotowania nie jest 
uzależniony wyłącznie od wsparcia z IPA II, ale również od szeregu czynników 
zewnętrznych, a w szczególności od woli politycznej samych beneficjentów. Ponadto 
negocjacje dotyczące danego rozdziału mogą zostać zawieszone przez Radę lub 
jednostronnie zablokowane przez państwo członkowskie. 
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Rys. 6.9 – Poziom przygotowania w poszczególnych rozdziałach dorobku 
prawnego UE według stanu na 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań z 2020 r. zawartych w pakiecie 
dokumentów Komisji dotyczących rozszerzenia. 
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18 – Statystyka
19 – Polityka społeczna i zatrudnienie
20 – Polityka w zakresie przemysłu i przedsiębiorstw
21 – Sieci transeuropejskie
22 – Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych
23 – Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe
24 – Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
25 – Nauka i badania naukowe
26 – Edukacja i kultura
27 – Środowisko naturalne
28 – Ochrona konsumentów i zdrowia
29 – Unia celna
30 – Stosunki zewnętrzne
31 – Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
32 – Kontrola finansowa
33 – Przepisy finansowe i budżetowe
34 – Instytucje
35 – Inne kwestie

Rozdziały unijnego dorobku prawnego 

Oszacowany stopień przygotowania: 
Nie oceniono
Wczesny etap przygotowań
Wczesny etap przygotowań / pewne 
przygotowania
Pewien poziom przygotowania

Pewien / średni poziom przygotowania
Średni poziom przygotowania 
Średni / dobry poziom przygotowania
Dobry poziom przygotowania
Przygotowania na bardzo zaawansowanym etapie

* Jak zauważono w konkluzjach Rady 
z czerwca 2018 r. w sprawie rozszerzenia 
oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia, 
w obecnej sytuacji nie rozważa się otwarcia 
ani zamknięcia żadnych rozdziałów. 
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6.48. Pozostałe dwa wskaźniki dotyczą liczby podmiotów gospodarczych 
w sektorze rolno-spożywczym modernizujących się w celu sprostania standardom 
unijnym, odpowiednio na Bałkanach Zachodnich i w Turcji. Poziom docelowy dla 
wskaźnika ma zostać osiągnięty w 2023 r. Zgodnie z wynikami z 2020 r. w przypadku 
Turcji wskaźnik osiągnął już poziom docelowy. Ponieważ nie określono roku bazowego, 
w stosunku do którego można by ocenić postępy, nie jest jasne, czy w przypadku 
Bałkanów Zachodnich wskaźnik może osiągnąć wyznaczony poziom docelowy. 

6.49. Cel szczegółowy 3 dotyczy również stopnia przygotowania beneficjentów 
IPA II do zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
Funduszu Spójności. Niemniej w dokumencie programowym i w sprawozdaniu 
rocznym z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE brak jest wskaźników, 
które odnosiłyby się do gotowości tych państw do zarządzania wspomnianymi 
środkami. 
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Wnioski 
6.50. W latach 2014–2020 państwa będące beneficjentami IPA II otrzymały 5,6 mld 
euro w ramach wsparcia na ich drodze ku integracji z UE. Wartości wskaźników podane 
przez Komisję w dokumencie programowym wskazują, że w ramach IPA II udało się 
osiągnąć jedynie skromne wyniki. Trybunał uznaje, że jedna czwarta (pięć) wskaźników 
jest na dobrej drodze do osiągnięcia odnośnych poziomów docelowych, w przypadku 
połowy (dziewięć) natomiast poziomy te prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. 
W przypadku pozostałej jednej czwartej wskaźników (pięć) brak jest wystarczających 
informacji, które pozwoliłyby ocenić w sposób jednoznaczny poczynione postępy. 
Niemniej – zgodnie z podstawą prawną IPA II – większość wskaźników (11) mierzy 
oddziaływanie, stąd na ich wartości mogą wpływać czynniki zewnętrzne niezwiązane 
z wynikami osiągniętymi w ramach programu. W sprawozdaniu rocznym z zarządzania 
i wykonania dotyczącym budżetu UE przedstawiono wprawdzie informacje na temat 
wybranych wskaźników, niemniej Trybunał uważa, że wybór ten nie jest w pełni 
reprezentatywny dla działań lub wyników w ramach IPA II (zob. pkt 6.11–6.16). 

6.51. Komisja podjęła strategiczną decyzję o zastosowaniu podejścia sektorowego 
na potrzeby wdrażania IPA II. Dzięki temu udało się ustanowić bardziej spójny zestaw 
działań mających na celu promowanie reform, a także doprowadzić do zacieśnienia 
dialogu między UE i beneficjentami IPA II. Podejście sektorowe nie było jednak 
wdrażane w sposób jednakowo spójny przez wszystkich beneficjentów IPA II ze 
względu na brak krajowych strategii sektorowych, brak woli politycznej, opór ze strony 
kadry urzędniczej i niewielkie zdolności administracyjne w niektórych przypadkach. 
W związku z tym nie udało się jeszcze w pełni osiągnąć korzyści wynikających z tego 
podejścia (zob. pkt 6.17–6.20). 

6.52. Dzięki przesunięciu znacznych środków finansowych na działania specjalne 
i nowe projekty instrument IPA II pozwalał szybko i w sposób elastyczny reagować na 
nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, przyczyniając się do łagodzenia ich niekorzystnych 
skutków. Niemniej wykorzystanie modelu zarządzania pośredniego z udziałem państwa 
będącego beneficjentem skutkowało w niektórych przypadkach opóźnieniami 
i zaległościami w płatnościach. W rezultacie wydatki w ramach programu były mniej 
efektywne niż gdyby zastosować zarządzanie bezpośrednie. Ponadto pewne braki 
w informacjach spowodowały, że odpowiednie dane na temat wyników IPA II nie były 
w pełni dostępne w przewidzianym na to terminie (zob. pkt 6.21–6.30). 

6.53. Pomimo postępów poczynionych przez niektórych beneficjentów IPA II 
wartości wszystkich wskaźników dotyczących reform politycznych, które podano 
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w dokumencie programowym, wskazują na pogorszenie sytuacji względem poziomów 
wyjściowych. Żaden z tych wskaźników prawdopodobnie nie osiągnie odnośnego 
poziomu docelowego. Główną przyczyną tych powolnych postępów jest w pewnych 
przypadkach brak wystarczającej woli politycznej. Istnieją jednak też dowody 
wskazujące na to, że wsparcie UE skuteczniej przyczyniało się do promowania reform 
niż do zagwarantowania, iż zostaną one wdrożone (zob. pkt 6.31–6.39). 

6.54. IPA II przyczynił się do modernizacji sektora rolno-spożywczego i rozwoju 
obszarów wiejskich. Niemniej ogólne postępy beneficjentów IPA II w zakresie rozwoju 
gospodarczego, społecznego i terytorialnego zachodzą wolniej, niż oczekiwano. 
W przypadku siedmiu z ogólnej liczby 11 wskaźników mierzących postępy w tym 
obszarze poziom docelowy prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty lub trudno jest 
ocenić, czy zostanie osiągnięty (zob. pkt 6.40–6.43). 

6.55. Kolejnym celem IPA II jest wsparcie beneficjentów na drodze do 
dostosowania do unijnego dorobku prawnego. Ogólnie rzecz biorąc, krajom tym udało 
się zwiększyć poziom dostosowania do unijnego prawa, ale ponieważ w najnowszym 
dokumencie programowym nie podano poziomu docelowego dla wskaźnika 
mierzącego postępy w tym obszarze, trudno ocenić, czy tempo procesu dostosowania 
jest zadowalające. Podobna uwaga odnosi się do celu IPA II zakładającego 
przygotowanie beneficjentów do zarządzania środkami UE, dla którego nie 
przewidziano żadnych powiązanych wskaźników (zob. pkt 6.44–6.49). 
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Załączniki 

Załącznik 6.1 – Cele IPA II 

Cel ogólny 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel ogólny 
1 

Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej („IPA II”) ma 
na celu wspieranie krajów 
kandydujących i potencjalnych 
kandydatów do członkostwa 
w przyjmowaniu 
i przeprowadzaniu reform 
politycznych, 
instytucjonalnych, prawnych, 
administracyjnych, społecznych 
i gospodarczych, wymaganych 
od beneficjentów 
wymienionych w załączniku I, 
tak aby mogli oni przestrzegać 
wartości Unii oraz by mogli 
stopniowo dostosowywać się 
do zasad, norm, polityk 
i praktyk Unii, mając na uwadze 
przyszłe członkostwo w Unii. 
Poprzez takie wsparcie IPA II 
przyczynia się do stabilności, 
bezpieczeństwa i dobrobytu 
beneficjentów. 

Członkostwo 
w Unii (CO1) Tak 

Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 
1 

Wsparcie dla reform 
politycznych 

Reformy 
polityczne (CS1) Tak 
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Cele szczegółowe 

Cel Pełny opis celu 
Skrócony opis 

celu (wraz 
z akronimem) 

Cel 
uwzględniony 

w próbie 
Trybunału 

Cel 
szczegółowy 
2 

Wsparcie na rzecz rozwoju 
gospodarczego, społecznego 
i terytorialnego w celu 
zapewnienia inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu 

Rozwój 
gospodarczy, 
społeczny 
i terytorialny 
(CS2) 

Tak 

Cel 
szczegółowy 
3 

Wzmacnianie zdolności 
beneficjentów wymienionych 
w załączniku I do 
rozporządzenia w sprawie IPA 
II do wywiązywania się 
ze zobowiązań wynikających 
z członkostwa w Unii poprzez 
wspieranie stopniowego 
dostosowywania się do 
dorobku prawnego Unii oraz 
jego przyjęcia, wdrożenia 
i egzekwowania, w tym 
przygotowania do zarządzania 
unijnymi funduszami 
strukturalnymi, Funduszem 
Spójności i Europejskim 
Funduszem Rolnym na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Dostosowanie 
do unijnego 
dorobku 
prawnego 
i zarządzanie 
środkami UE 
(CS3) 

Tak 

Cel 
szczegółowy 
4 

Wzmacnianie integracji 
regionalnej oraz współpracy 
terytorialnej obejmującej 
beneficjentów wymienionych 
w załączniku I do 
rozporządzenia w sprawie IPA 
II, państwa członkowskie oraz, 
w stosownych przypadkach, 
państwa trzecie zgodnie 
z zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 232/2014 

Integracja 
regionalna 
(CS4) 

Nie 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów programowych dotyczących 
projektu budżetu na rok 2022. 

221



  

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7 

Działania następcze podjęte w związku z zaleceniami 
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Spis treści 

Punkty 

Wstęp 7.1.-7.5. 

Uwagi 7.6.-7.21. 
W jaki sposób Komisja odniosła się do zaleceń Trybunału? 7.7.-7.13. 

Jakie działania podjęły inne jednostki kontrolowane 
w związku z zaleceniami Trybunału? 7.14.-7.15. 

Jakie działania podjęły jednostki kontrolowane w związku 
z zaleceniami Trybunału w porównaniu z poprzednim 
rokiem? 7.16.-7.17. 

Na ile terminowo jednostki kontrolowane podejmowały 
działania w związku z zaleceniami Trybunału? 7.18.-7.20. 

Jaki jest kluczowy czynnik umożliwiający odpowiednie 
i terminowe działania następcze? 7.21. 

Wnioski 7.22. 

Załączniki 
Załącznik 7.1 – Szczegółowy status realizacji zaleceń z 2017 r. 
zawartych w poszczególnych sprawozdaniach – Komisja 
Europejska 

Załącznik 7.2 – Szczegółowy status realizacji zaleceń z 2017 r. 
zawartych w poszczególnych sprawozdaniach – inne 
jednostki kontrolowane 
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Wstęp 
7.1. Każdego roku Trybunał bada, w jakim zakresie jednostki kontrolowane przez 
Trybunał podjęły działania w związku z jego zaleceniami. To monitorowanie działań 
następczych podejmowanych w związku z zaleceniami Trybunału stanowi ważny 
element cyklu kontroli wykonania zadań. Jest ono źródłem informacji zwrotnych na 
temat tego, czy jednostki skontrolowane przez Trybunał wdrożyły zalecone działania 
oraz czy rozwiązano problemy, na które Trybunał zwrócił uwagę, a jednocześnie 
stanowi zachętę dla jednostek kontrolowanych, by realizować otrzymane zalecenia. 
Ma ono również duże znaczenie przy opracowywaniu koncepcji i planowaniu 
przyszłych prac kontrolnych Trybunału oraz monitorowaniu zagrożeń. 

7.2. W tym roku Trybunał przeanalizował realizację zaleceń z 20 z ogólnej liczby 23 
sprawozdań specjalnych, które zostały opublikowane w 2017 r. Zalecenia ze 
sprawozdania specjalnego nr 6/2017 pt. „Podejście »Hotspot« – unijna odpowiedź na 
kryzys uchodźczy”, sprawozdania specjalnego nr 17/2017 pt. „Interwencje Komisji 
w związku z greckim kryzysem finansowym” oraz sprawozdania specjalnego nr 23/2017 
pt. „Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – prace nad 
stanowiącym wyzwanie stworzeniem unii bankowej zostały rozpoczęte, ale wciąż 
pozostaje wiele do zrobienia” wykraczają poza zakres niniejszego opracowania, gdyż 
były lub będą monitorowane w ramach odrębnych zadań kontrolnych. 

7.3. Łącznie monitorowaniem objęto 161 zaleceń. Z tej liczby 149 było 
skierowanych do Komisji. Pozostałe 12 zaleceń przesłano do Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych. Podobnie jak w poprzednich latach zalecenia skierowane do 
państw członkowskich nie zostały objęte niniejszym opracowaniem. W 2017 r. państwa 
członkowskie otrzymały 20 zaleceń. 

7.4. Na potrzeby monitorowania realizacji zaleceń Trybunał dokonał przeglądów 
dokumentacji i przeprowadził wywiady z pracownikami jednostek kontrolowanych. 
Aby zapewnić rzetelny i wyważony przegląd, Trybunał przesłał swoje ustalenia tym 
jednostkom i uwzględnił otrzymane odpowiedzi w końcowej analizie. W celu uniknięcia 
podwójnego liczenia zaleceń są one wymieniane w kontekście tej jednostki 
kontrolowanej, do której skierowano je w pierwszej kolejności. 

7.5. Wyniki prac Trybunału odpowiadają sytuacji na koniec kwietnia 2021 r. 
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Uwagi 
7.6. Jednostki kontrolowane przez Trybunał przyjęły w pełni lub częściowo 150 
(93%) jego zaleceń i nie przyjęły jedenastu (7%) zaleceń zawartych w sprawozdaniach 
specjalnych opublikowanych w 2017 r. (zob. rys. 7.1). 

Rys. 7.1 – Przyjęcie przez jednostki kontrolowane zaleceń 
sformułowanych w sprawozdaniach specjalnych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

W jaki sposób Komisja odniosła się do zaleceń Trybunału? 

7.7. Łącznie do Komisji skierowano 165 zaleceń. 16 spośród tych zaleceń zawarto w 
sprawozdaniach specjalnych nr 6/2017 i nr 17/2017, które wykraczały poza zakres 
niniejszego opracowania.  

7.8. Ze 149 zaleceń Trybunału, których wykonanie monitorowano, Komisja w pełni 
zrealizowała 100 (67%), natomiast dalsze 17 zaleceń (12%) – w przeważającej mierze. 
Spośród pozostałych zaleceń 14 (9%) zrealizowała częściowo, a 16 (11%) nie 
zrealizowała wcale (zob. rys. 7.2). Sytuacje, w których jednostki kontrolowane przez 
Trybunał nie zrealizowały jego zaleceń, wynikały najczęściej z tego, że uprzednio ich nie 
przyjęły (zob. pkt 7.21). W dwóch przypadkach (1%) nie wymagano oceny statusu 
wdrożenia, gdyż Trybunał uznał, że przedmiotowe zalecenia są nieaktualne. 

77% 16% 7%

0% 25% 50% 75% 100%

Zalecenie 
nieprzyjęte

Zalecenie 
przyjęte 

częściowoZalecenie przyjęte
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Rys. 7.2 – Realizacja zaleceń Trybunału sformułowanych 
w sprawozdaniach specjalnych z 2017 r. i skierowanych do Komisji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

7.9. Status realizacji poszczególnych zaleceń przedstawiono bardziej szczegółowo 
w załączniku 7.1. W załączniku zamieszczono również opis wprowadzonych 
usprawnień i utrzymujących się uchybień, które dotyczą zaleceń zrealizowanych 
częściowo. 

7.10. Komisja zrealizowała w pełni lub w przeważającej mierze wszystkie zalecenia 
skierowane do niej w przypadku sześciu z 18 sprawozdań specjalnych Trybunału (zob. 
ramka 7.1). 

67%

12%

9%

11%

1%

0% 25% 50% 75%

w pełni zrealizowane

zrealizowane w przeważającej
mierze

zrealizowane częściowo

niezrealizowane

nieaktualne
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Ramka 7.1 

Sprawozdania specjalne, w przypadku których Komisja zrealizowała 
wszystkie zalecenia w pełni lub w przeważającej mierze 

o Sprawozdanie specjalne nr 08/2017 pt. „Unijny system kontroli rybołówstwa 
– konieczne dalsze działania” 

o Sprawozdanie specjalne nr 09/2017 pt. „Wsparcie unijne na rzecz zwalczania 
handlu ludźmi w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej” 

o Sprawozdanie specjalne nr 10/2017 pt. „Unijne wsparcie dla młodych 
rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty 
wkład w wymianę pokoleń” 

o Sprawozdanie specjalne nr 12/2017 pt. „Wdrażanie dyrektywy w sprawie 
wody pitnej – dostęp do wody i jej jakość w Bułgarii, na Węgrzech 
i w Rumunii poprawiły się, jednak konieczne są znaczne dalsze inwestycje” 

o Sprawozdanie specjalne nr 16/2017 pt. „Programowanie w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich – należy dążyć do uproszczenia i bardziej skoncentrować 
się na rezultatach” 

o Sprawozdanie specjalne nr 18/2017 pt. „Jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna – mimo zmiany nastawienia przestrzeń powietrzna wciąż nie jest 
jednolita” 

Uwaga: Nie uwzględniono dwóch zaleceń, w przypadku których nie wymagano oceny statusu 
wdrożenia, gdyż zalecenie było nieaktualne. 

7.11. Komisja monitoruje poziom wdrożenia zaleceń, stosując do tego celu bazę 
danych dotyczących zaleceń, działań i absolutorium pn. „Recomendations, Actions, 
Discharge” (RAD). Baza ta obejmuje również 62 zalecenia zawarte w sprawozdaniach 
specjalnych Trybunału z 2015 r. oraz 101 zaleceń ze sprawozdań specjalnych Trybunału 
z 2016 r., które pozostały niezrealizowane od czasu monitorowania realizacji zaleceń 
przeprowadzonego przez Trybunał w latach 2018 i 20191. Komisja jednak nie 
monitoruje aktywnie ani nie rejestruje we własnej bazie danych żadnych zmian 
dotyczących zaleceń, które uznaje za zrealizowane, nawet jeśli Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ocenia, że nie zostały one zrealizowane w pełni. 

                                                      
1 Zob. pkt 3.72 do 3.78 sprawozdania rocznego za 2018 r. oraz pkt 7.11 i 7.12 sprawozdania 

dotyczącego wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2019 r. 

227

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41529
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=43179
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=43538
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_PL.pdf


7.12. W bieżącym roku 138 z tych 163 zaleceń pozostało niezrealizowanych,
a jednocześnie Komisja zaprzestała ich monitorowania (zob. rys. 7.3). W samych 
sprawozdaniach specjalnych Komisja nie przyjęła 39 z tych 138 zaleceń, natomiast 
pozostałe 99 w momencie przeprowadzania przez Trybunał monitorowania realizacji 
zaleceń na potrzeby dwóch ubiegłorocznych sprawozdań uznała za w pełni 
zrealizowane, choć Trybunał miał odmienną opinię w tym względzie. 

Rys. 7.3 – Monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach 
specjalnych z lat 2015 i 2016, których Komisja nie zrealizowała w pełni 
do czasu przeprowadzania przez Trybunał monitorowania ich realizacji 
na potrzeby dwóch ubiegłorocznych sprawozdań

7.13. Komisja wciąż monitorowała pozostałe 25 ze 163 zaleceń, które nie zostały
zrealizowane w pełni. Zgodnie z danymi w bazie Komisji od tamtego czasu zakończyła 
ona realizację 12 z tych 25 zaleceń. Trybunał nadal monitoruje w bazie danych RAD 
przypadki niezrealizowanych zaleceń sformułowanych w sprawozdaniach specjalnych 
z lat 2015 i 2016, choć nie dokonał ich szczegółowej analizy. 

Komisja nie przeprowadziła działań Komisja przeprowadziła 

Komisja nie przyjęła zaleceń

Komisja oceniła, że 
zalecenie zrealizowano 
częściowo

Komisja oceniła, że 
zalecenie w pełni 
zrealizowano

Komisja oceniła, że zalecenie 
w pełni zrealizowano, choć 

Trybunał miał odmienną opinię

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Jakie działania podjęły inne jednostki kontrolowane w związku 
z zaleceniami Trybunału? 

7.14. Łącznie do jednostek kontrolowanych innych niż Komisja skierowano 18 
zaleceń2. Sześć spośród tych zaleceń zawarto w sprawozdaniu specjalnym nr 23/2017, 
które wykracza poza zakres niniejszego opracowania. 

7.15. Wszystkie 12 zaleceń skierowanych do jednostek kontrolowanych innych niż 
Komisja zostało w pełni wdrożonych. W załączniku 7.2 przedstawiono szczegółowo 
status wdrożenia tych zaleceń, z których wszystkie zostały skierowane do Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych. 

Jakie działania podjęły jednostki kontrolowane w związku 
z zaleceniami Trybunału w porównaniu z poprzednim rokiem? 

7.16. Trybunał przeprowadził kontrolę następczą w związku z 20 sprawozdaniami 
specjalnymi opublikowanymi w 2017 r. Z 161 zaleceń Trybunału jednostki 
kontrolowane w pełni zrealizowały 112 (70%), natomiast dalsze 17 zaleceń (10%) 
zrealizowały w przeważającej mierze (zob. rys. 7.4). 

7.17. W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek zaleceń w pełni zrealizowanych 
wzrósł z 65% do 70%, podczas gdy całkowity odsetek zaleceń zrealizowanych w pełni 
lub w przeważającej mierze, jak również całkowity odsetek zaleceń niezrealizowanych 
lub zrealizowanych tylko częściowo pozostał stosunkowo stabilny. Status realizacji 
poszczególnych zaleceń przedstawiono bardziej szczegółowo w załączniku 7.1 oraz 
załączniku 7.2. 

                                                      
2 W sprawozdaniu specjalnym nr 14/2017 pt. „Przegląd wyników dotyczący zarządzania 

sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, nie sformułowano zaleceń ale 
„kwestie do rozważenia”, stąd sprawozdanie to znajduje się poza zakresem niniejszego 
rozdziału. 
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Rys. 7.4 – Realizacja zaleceń Trybunału sformułowanych 
w sprawozdaniach specjalnych z lat 2016 i 2017 i skierowanych do 
Komisji

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Na ile terminowo jednostki kontrolowane podejmowały 
działania w związku z zaleceniami Trybunału? 

7.18. Przez ostatnie kilka lat Trybunał konsekwentnie podawał terminy realizacji
zaleceń w sprawozdaniach specjalnych. Terminy te są omawiane z jednostkami 
kontrolowanymi i określane w sprawozdaniach specjalnych w celu zapewnienia jasnych 
informacji wszystkim zainteresowanym stronom. 

7.19. W ramach monitorowania realizacji zaleceń w tym roku Trybunał po raz
pierwszy przeanalizował terminowość działań naprawczych podjętych przez jednostki 
kontrolowane. Podsumowując, 68% zaleceń zostało zrealizowanych terminowo (zob. 
rys. 7.5). 

zrealizowane częściowo

zrealizowane 
w przeważającej 

mierze niezrealizowane

nieaktualne

70%
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Rys. 7.5 – Terminowość działań naprawczych podjętych przez jednostki 
kontrolowane

Uwaga: w obliczeniach nie ujęto tych zaleceń, w odniesieniu do których nie wyznaczono terminów 
realizacji (17 przypadków), wyznaczony termin jeszcze nie minął (pięć przypadków) lub które są już 
nieaktualne (dwa przypadki). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

7.20. Na rys. 7.6 przedstawiono terminowość w rozbiciu na poszczególne poziomy
wdrożenia. Zilustrowano przy tym, że bardziej zaawansowany stan wdrożenia 
skorelowany jest z większą terminowością. 

Rys. 7.6 – Terminowość działań naprawczych podjętych przez jednostki 
kontrolowane w rozbiciu na poziomy wdrożenia 

Uwaga: Wartości procentowe w zakresie terminowości są związane z odpowiednim poziomem 
wdrożenia. Obliczenia dotyczące „proporcjonalnego poziomu wdrożenia” nie uwzględniają zaleceń 
niezrealizowanych, w przypadku których nie wymagano oceny statusu wdrożenia, gdyż były nieaktualne. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Jaki jest kluczowy czynnik umożliwiający odpowiednie 
i terminowe działania następcze? 

7.21. W zaleceniach wzywa się do podjęcia działań opartych na materiale
dowodowym zgromadzonym i poddanym analizie podczas kontroli. Sprawna bieżąca 
komunikacja oraz wzajemne zrozumienie między kontrolerami a pracownikami 
jednostki kontrolowanej w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli pomagają zapewnić 
właściwe działania następcze w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień. Ilustruje 
to fakt, że w pełni lub w przeważającej mierze wdrożono 86% zaleceń sformułowanych 
w sprawozdaniach specjalnych z 2017 r. i w pełni lub częściowo przyjętych przez 
jednostki kontrolowane. Tymczasem tylko jedno z 11 zaleceń sformułowanych 
w sprawozdaniach specjalnych z 2017 r. i nie przyjętych przez jednostki kontrolowane 
zostało wdrożone w pełni lub w przeważającej mierze. Na rys. 7.7 przedstawiono 
poziom wdrożenia zaleceń w rozbiciu na różne poziomy akceptacji. 

Rys. 7.7 – Poziom wdrożenia jest skorelowany z akceptacją przez 
jednostki kontrolowane zaleceń z kontroli  

Uwaga: Procentowe ujęcie poziomu wdrożenia dotyczy odpowiedniego poziomu akceptacji. 
W obliczeniach nie uwzględnia się zaleceń nieaktualnych (dwa przypadki). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Zalecenie przyjęte
Zalecenie przyjęte 

częściowo
Zalecenie nieprzyjęte

W pełni zrealizowane 74% 84% 0%

Zrealizowane 
w przeważającej 

mierze
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Zrealizowane 
częściowo

10% 0% 18%

Niezrealizowane 4% 12% 73%

Poziom akceptacji 

Poziom wdrożenia
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Wnioski 

7.22. Większość zaleceń zawartych w sprawozdaniach specjalnych zrealizowano 
terminowo (68%). Odsetek zaleceń zrealizowanych w pełni lub w przeważającej mierze 
pozostał stabilny (80%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Istnieją możliwości 
poprawy, jeśli chodzi o zalecenia, które nie zostały zrealizowane lub które zostały 
zrealizowane w części lub w przeważającej mierze. Przeprowadzona przez Trybunał 
analiza wykazała, że akceptacja zaleceń z kontroli przez jednostki kontrolowane 
pomaga zapewnić właściwe działania następcze w celu wyeliminowania stwierdzonych 
niedociągnięć. 
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Załączniki 

Załącznik 7.1 – Szczegółowy status realizacji zaleceń z 2017 r. zawartych w poszczególnych 
sprawozdaniach – Komisja Europejska 

Terminowość realizacji zaleceń:  terminowa;  opóźniona;  termin nie upłynął;  brak działań następczych;  nie określono terminów realizacji; 

 zalecenie nieaktualne. 

Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 1/2017 

Należy dołożyć 
starań, by 
wdrożyć sieć 
Natura 2000 
z pełnym 
wykorzystaniem 
jej potencjału 

1 lit. c) 82 X 

2 lit. d) 83 X 

3 lit. b) 84 

Komisja nie określiła nowych 
przekrojowych wskaźników programu 
Natura 2000 dla wszystkich funduszy 
unijnych. Dodatkowe wskaźniki 
przekrojowe umożliwiłyby bardziej 
precyzyjne i wiarygodne śledzenie 
rezultatów uzyskanych w wyniku 
wykorzystania środków unijnych na 
obszarach Natura 2000. 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 2/2017 

Negocjacje 
Komisji dotyczące 
umów 
partnerstwa 
i programów 
w obszarze 
spójności na lata 
2014–2020 – 
wydatki są 
bardziej 
ukierunkowane 
na priorytety 
strategii „Europa 
2020”, lecz 
mechanizmy 
pomiaru 
wykonania zadań 
są coraz bardziej 
skomplikowane 

1 142 X 

2 lit. b) 144 X 

3 151 X 

4 (akapit 
pierwszy) 151 X 

5 (tiret 
pierwsze) 152 X 

5 (tiret 
drugie) 152 X 

6 (tiret 
pierwsze) 154 

Komisja wykorzystuje dane do 
przygotowania rocznych przeglądów 
wyników oraz sprawozdań strategicznych. 
Są one dokumentami wysokiego szczebla, 
o zbyt ogólnym zakresie, aby skupić się
w nich w szczególności na wykorzystaniu
analiz porównawczych w celu umożliwienia
wymiany doświadczeń na temat polityki
w latach 2014-2020. Zalecona
kompleksowa analiza porównawcza
osiągniętych wyników oraz wprowadzenie
analizy porównawczej pozostają zadaniami
do wykonania. Po okresie 2014–2020
Komisja będzie kontynuować prace
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

dotyczące tej kwestii, dokonując 
równocześnie oceny ex post. 

6 (tiret 
drugie) 154 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 3/2017 

Pomoc UE na 
rzecz Tunezji 

1 lit. a) 65 X 

1 lit. b) 65 X 

1 lit. c) 65 X 

2 lit. a) 70 X 

2 lit. b) 70 X 

3 71 

Procedury zatwierdzania pomocy 
makrofinansowej nie zmieniły się, 
a Komisja nie przedłożyła propozycji 
w sprawie zmiany tych procedur, choć tak 
zalecono. Uchybienia wykazane przez 
Trybunał nie zostały wyeliminowane. 

4 73 X 

Sprawoz-
danie 

Ochrona budżetu 
UE przed 
nieprawidłowymi 

1 146 X 

2 147 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

specjalne 
nr 4/2017 

wydatkami – 
w latach 2007–
2013 Komisja 
w coraz większym 
stopniu stosowała 
środki 
zapobiegawcze 
i korekty 
finansowe 
w obszarze 
spójności 

3 148 

Komisja przekazała kontrolerom Trybunału 
trzy tabelki zawierające różne dane 
dotyczące monitorowania środków 
zapobiegawczych i naprawczych oraz 
wyjaśniła, że istnieją różne poziomy 
monitorowania oraz że w monitorowanie 
zaangażowane są różne osoby. 
Zaprojektowanie i stworzenie 
zintegrowanego systemu monitorowania 
obejmującego zarówno środki 
zapobiegawcze, jak i korekty finansowe 
sprawiłoby, że takie działanie byłoby 
skuteczniejsze. 

4 150 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 5/2017 

Bezrobocie wśród 
młodzieży – czy 
polityka UE 
wpłynęła na 
zmianę sytuacji? 

1 (tiret 
pierwsze) 164 X 

1 (tiret 
drugie) 167 X 

2 167 X 

4 (ustęp 
pierwszy) 172 X 

5 (ustęp 
pierwszy) 173 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

6 175 X 

7 (tiret 
pierwsze) 178 X 

7 (tiret 
drugie) 178 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 7/2017 

Nadanie 
jednostkom 
certyfikującym 
nowej roli 
w odniesieniu do 
wydatków 
w ramach WPR: 
krok w kierunku 
modelu 
jednorazowej 
kontroli mimo 
istotnych 
niedociągnięć 

1 92 X 

2 94 X 

3 (tiret 
pierwsze) 96 X 

3 (tiret 
drugie) 96 X 

3 (tiret 
trzecie) 96 X 

4 97 X 

5 (tiret 
pierwsze) 99 X 

5 (tiret 
drugie) 99 X 

6 101 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

7 (tiret 
pierwsze) 103 X 

7 (tiret 
drugie) 103 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 8/2017 

Unijny system 
kontroli 
rybołówstwa – 
konieczne dalsze 
działania 

1 lit. b) 96 X 

2 lit. a) 98 X 

2 lit. b) 98 X 

3 lit. d) 99 X 

3 lit. e) 99 X 

3 lit. f) 99 X 

3 lit. g) 99 X 

3 lit. h) 99 X 

4 lit. b) 101 X 

4 lit. e) 101 X 

Sprawoz-
danie 

Wsparcie unijne 
na rzecz 

1 (tiret 
pierwsze) 70 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

specjalne 
nr 9/2017 

zwalczania handlu 
ludźmi w Azji 
Południowej 
i Południowo-
Wschodniej 

1 (tiret 
drugie) 70 X 

1 (tiret 
trzecie) 70 X 

2 (tiret 
pierwsze) 72 X 

2 (tiret 
drugie) 72 X 

2 (tiret 
trzecie) 72 X 

2 (tiret 
czwarte) 72 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 10/2017 

Unijne wsparcie 
dla młodych 
rolników powinno 
być lepiej 
ukierunkowane, 
tak aby 
zapewniało 
rzeczywisty wkład 
w wymianę 
pokoleń 

1 (tiret 
pierwsze) 88 X 

1 (tiret 
drugie) 88 X 

1 (tiret 
trzecie) 88 X 

3 (tiret 
pierwsze) 90 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

3 (tiret 
trzecie) 90 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 11/2017 

Unijny fundusz 
powierniczy 
„Bêkou” na rzecz 
Republiki 
Środkowoafrykań
skiej – pomimo 
pewnych 
niedociągnięć 
początki budzą 
nadzieję 

1 (tiret 
pierwsze) 72 X 

1 (tiret 
drugie) 72 

Komisja ustanowiła zasadę 
przeprowadzania ustrukturyzowanej oceny 
potrzeb jako wymóg utworzenia funduszu 
powierniczego, choć przyznaje, że nie 
opracowano jeszcze stosownej metodyki. 
Wprowadzenie tej metodyki Trybunał 
zalecał w sprawozdaniu specjalnym w celu 
zapewnienia poprawności późniejszych 
prac analitycznych, mających na celu 
wykazanie wartości dodanej i zalet 
funduszu powierniczego w porównaniu 
z innymi instrumentami. 

2 (tiret 
pierwsze) 76 X 

2 (tiret 
drugie) 76 X 

2 (tiret 
trzecie) 76 X 

2 (tiret 
czwarte) 76 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 12/2017 

Wdrażanie 
dyrektywy 
w sprawie wody 
pitnej – dostęp do 
wody i jej jakość 
w Bułgarii, na 
Węgrzech 
i w Rumunii 
poprawiły się, 
jednak konieczne 
są znaczne dalsze 
inwestycje 

1 111 X 

2 lit. a) 111 X 

2 lit. b) 111 X 

2 lit. c) 111 X 

2 lit. d) 111 X 

4 113 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 13/2017 

Jednolity 
europejski system 
zarządzania 
ruchem 
kolejowym – czy 
decyzja polityczna 
ma szansę stać się 
rzeczywistością? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4 lit. a) 91 X 

4 lit. b) 91 X 

4 lit. c) 91 X 

4 lit. d) 91 X 

5 91 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

6 lit. a) 91 X 

6 lit. b) ppkt 
(i) 91 X 

6 lit. b) ppkt 
(ii) 91 X 

7 92 X 

8 lit. a) 92 X 

8 lit. b) 92 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 15/2017 

Warunki wstępne 
i rezerwa na 
wykonanie 
w obszarze 
spójności – 
instrumenty 
innowacyjne, lecz 
jeszcze 
nieskuteczne 

1 lit. a) 111 

Brak udokumentowanej oceny 
adekwatności i przydatności warunków 
wstępnych i wyeliminowania nakładających 
się warunków. Ponadto – jak wskazano w 
opinii nr 6/2018 – niektóre 
z zaproponowanych kryteriów mogą nie 
wpływać na efektywne i skuteczne 
wdrażanie powiązanego celu 
szczegółowego.  

1 lit. b) 111 X 

1 lit. c) 111 
W opinii nr 6/2018 podkreślono, że 
niektóre kryteria są niejednoznaczne. 
W szczególności w zaproponowanych 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

warunkach tematycznych związanych 
z opracowywaniem strategii i ram 
strategicznych polityki brak jest szczegółów 
dotyczących sposobu definiowania 
strategii, określenia podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wdrażanie, 
zdolności wymaganych do ich spełnienia 
i stosowania oraz, w większości 
przypadków, sposobu ich monitorowania. 

1 lit. d) 111 X 

2 lit. a) 111 

Zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów (2021–2027) przegląd 
śródokresowy daje państwom 
członkowskim możliwość podsumowania 
zaleceń dla poszczególnych krajów, sytuacji 
społeczno-ekonomicznej i osiągniętych 
celów pośrednich oraz możliwość 
ponownej oceny programów operacyjnych. 
Środki finansowe przydzielone na rzecz 
programów operacyjnych na podstawie 
przeglądu śródokresowego przekraczają 
próg 6% w ramach rezerwy wykonania. 
Niemniej, jak wykazano w opinii nr 6/2018, 
istnieją pewne uchybienia związane 
z przeglądem śródokresowym, gdyż nie jest 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

jasne, jak będzie oceniane wykonanie oraz 
jakie będą konsekwencje tej oceny. 

2 lit. b) 111 

X 
W opinii 

nr 6/2018 
wskazano, że 
zapropono-

wany przegląd 
śródokresowy 
będzie w dużej 

mierze 
ograniczony do 

zgłoszonych 
wartości 

wskaźników 
produktu, 

z pominięciem 
wskaźników 

rezultatu 
w dowolnej 
formie, gdyż 

dla wskaźników 
rezultatu nie 

będą dostępne 
cele pośrednie 

w ramach 
wykonania. 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

2 lit. c) 111 

X 
Nie istnieją 

przepisy 
dotyczące 

zawieszenia 
płatności lub 

korekt 
finansowych 
w przypadku 

bardzo słabych 
wyników 
realizacji 

założonych 
celów 

pośrednich / 
końcowych. 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 16/2017 

Programowanie 
w zakresie 
rozwoju obszarów 
wiejskich – należy 
dążyć do 
uproszczenia 
i bardziej 
skoncentrować się 
na rezultatach 

1 lit. a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (akapit 
pierwszy) 104 X 

4 (ustęp 
drugi) 104 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

5 104 X 

6 (ustęp 
pierwszy) 109 X 

6 (ustęp 
drugi) 109 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 18/2017 

Jednolita 
europejska 
przestrzeń 
powietrzna – 
mimo zmiany 
nastawienia 
przestrzeń 
powietrzna wciąż 
nie jest jednolita 

1 78 X 

2 lit. a) 80 X 

2 lit. b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6 lit. a) 83 X 

6 lit. b) 83 X 

7 lit. a) 87 X 

7 lit. b) 87 X 

8 87 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

9 lit. a) 88 X 

9 lit. b) 88 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 19/2017 

Procedury 
przywozu – luki 
w ramach 
prawnych 
i nieskuteczne 
wdrażanie 
wpływają 
negatywnie na 
interesy 
finansowe UE 

1 143 Pomimo iż podjęto kroki w celu stworzenia 
metodyki obliczania luki w należnościach 
celnych, luka ta nie została obliczona. 

2 145 X 

3 145 X 

4 lit. a) 146 X 

4 lit. b) 146 X 

5 146 X 

6 lit. a) 147 Jeszcze nie we wszystkich państwach 
przeprowadzono weryfikacje, których 
celem jest kontrola aktualizacji systemów 
w państwach członkowskich. 

6 lit. b) 147 Dotychczas wykonane prace umożliwiające 
wydawanie unijnych decyzji w sprawie 
wyceny są nadal we wstępnej fazie. Nie 
uzyskano jeszcze rezultatów koniecznych 
do podjęcia decyzji o tym, czy w przyszłości 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

niezbędne będzie ustanowienie nowych 
przepisów. 

7 148 X 

8 lit. a) 149 X 

8 lit. b) 149 X 

8 lit. c) 149 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 20/2017 

Instrumenty 
gwarancji 
kredytowych 
finansowane 
przez UE – 
rezultaty są 
pozytywne, 
konieczne jest 
jednak lepsze 
ukierunkowanie 
na beneficjentów 
i skoordynowanie 
z systemami 
krajowymi 

1 lit. a) 109 X 

1 lit. b) 109 

Podjęto działania w celu uzyskania 
informacji na temat kosztów zarządzania. 
Procedura uzyskiwania danych jest jednak 
niedoskonała. 

2 lit. a) 112 

W nowo przyjętym rozporządzeniu 
uwzględniono kontekst zalecenia. 
Negocjacje w zakresie określenia i przyjęcia 
kryteriów kwalifikowalności wciąż trwają. 

2 lit. b) 112 X 

2 lit. c) 112 X 

3 lit. a) 114 X 

249

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44174


Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

3 lit. b) 114 X 

4 lit. a) 115 X 

4 lit. b) 115 X 

4 lit. c) 115 X 

4 lit. d) 115 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 21/2017 

Zazielenianie – 
bardziej złożony 
system wsparcia 
dochodów, który 
nie jest jeszcze 
skuteczny pod 
względem 
środowiskowym 

1 lit. a) 83 

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
w sprawie nowej WPR wezwano wszystkie 
państwa członkowskie do opracowania 
logiki interwencji w ramach ich planów 
strategicznych w oparciu o ocenę potrzeb 
i analizę priorytetów. Trybunał uznaje 
jednak, że we wniosku nie przewidziano 
niezbędnych elementów skutecznego 
systemu opartego na wynikach, na co 
zwrócił uwagę w opinii nr 7/2018. We 
wniosku przeniesiono również na państwa 
członkowskie odpowiedzialność za 
wyznaczanie priorytetów w odniesieniu do 
rodzajów interwencji. W chwili obecnej nie 
jest jasne, jak Komisja oceniłaby plany 
strategiczne państw członkowskich służące 
realizacji ambicji związanych z ochroną 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjalnego 

Poziom realizacji 
Poziom 

termino-
wości 

w pełni 
zreali-

zowane 

zrealizowane 
w przeważa-
jącej mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

środowiska i przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu. 

1 lit. b) 83 X 

1 lit. c) 83 X 

2 lit. a) 
(tiret 

pierwsze) 
83 X 

2 lit. a) 
(tiret 

drugie) 
83 X 

2 lit. a) 
(tiret 

trzecie) 
83 X 

2 lit. b) 
(tiret 

pierwsze) 
83 X 

2 lit. b) 
(tiret 

drugie) 
83 X 

2 lit. c) 83 X 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik 7.2 – Szczegółowy status realizacji zaleceń z 2017 r. zawartych w poszczególnych 
sprawozdaniach – inne jednostki kontrolowane 

Terminowość realizacji zaleceń:  terminowa;  opóźniona;  termin nie upłynął;  brak działań następczych;  nie określono terminów realizacji;  zalecenie nieaktualne. 

Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjal-

nego 

Poziom realizacji 

Poziom 
termino-

wości 
w pełni 
zrealizo-

wane 

zrealizo-
wane 

w przewa-
żającej 
mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 9/2017 

Wsparcie unijne 
na rzecz 
zwalczania handlu 
ludźmi w Azji 
Południowej 
i Południowo-
Wschodniej 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

1 (tiret 
czwarte) 

70 X 

Sprawoz-
danie 
specjalne 
nr 22/2017 

Misje obserwacji 
wyborów – 
w odpowiedzi na 
zalecenia 
podejmowane są 
wprawdzie 
odpowiednie 
działania, ale 
potrzebne jest 
lepsze 
monitorowanie 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

1 (tiret 
pierwsze) 

128 X 

1 (tiret 
drugie) 

128 X 

2 (tiret 
pierwsze) 

128 X 

2 (tiret 
drugie) 

128 X 
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Sprawoz-
danie 

specjalne 

Tytuł 
sprawozdania 

Nr 
zalecenia 

Punkt 
sprawoz-

dania 
specjal-

nego 

Poziom realizacji 

Poziom 
termino-

wości 
w pełni 
zrealizo-

wane 

zrealizo-
wane 

w przewa-
żającej 
mierze 

zrealizowane częściowo nie-
zrealizowane nieaktualne 

3 (tiret 
pierwsze) 

128 X 

3 (tiret 
drugie) 

128 X 

4 (tiret 
pierwsze) 

128 X 

4 (tiret 
drugie) 

128 X 

5 (tiret 
pierwsze) 

128 X 

5 (tiret 
drugie) 

128 X 

5 (tiret 
trzecie) 

128 X 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Dodatek 

Podejście kontrolne i metodyka kontroli 
1) Przyjęta przez Trybunał metodyka przeprowadzania kontroli wykonania zadań

została przedstawiona na stworzonej przez Trybunał platformie AWARE.
W ramach prowadzonych kontroli Trybunał stosuje Międzynarodowe Standardy
Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) dotyczące kontroli wykonania zadań.

CZĘŚĆ 1 – Rozdział 1 – Ramy wykonania 
2) Każdego roku Trybunał obejmuje analizą inny aspekt ram wykonania.

W tegorocznym sprawozdaniu postanowił się on skupić przede wszystkim na tym,
w jaki sposób Komisja oraz współprawodawcy wykorzystali doświadczenia
zgromadzone w okresie obowiązywania poprzednich wieloletnich ram
finansowych (WRF) do ulepszenia koncepcji i poprawy wyników programów
wydatków na lata 2021–2027.

3) Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, Trybunał skoncentrował się na
dotychczasowych doświadczeniach, które są istotne w kontekście wyników
osiąganych w ramach programów, i przeanalizował, czy:

o istnieje procedura umożliwiająca Komisji wykorzystanie zgromadzonych
doświadczeń w przygotowywanych przez nią wnioskach w sprawie nowych
przepisów;

o we wnioskach ustawodawczych Komisji uwzględniane są wnioski wyciągnięte
z ewaluacji, kontroli i ocen skutków;

o istotne zmiany przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę, które
potencjalnie mają wpływ na wyniki proponowanych programów wydatków,
mogą być powiązane z ocenami skutków (w tym z ocenami opracowanymi
przez współprawodawców) bądź z innymi dokumentami prezentującymi
zgromadzone dotychczas doświadczenia.

4) Analiza przeprowadzona przez Trybunał opierała się na próbie procedur
ustawodawczych dotyczących pięciu spośród 48 programów wydatków
ustanowionych na lata 2021–2027. Programy te to: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
(EFRG), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
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(ISWMR). Łącznie na te pięć programów przypada około 60% wydatków 
zaplanowanych na ten okres. Programy te zostały wybrane głównie ze względu na 
ich znaczenie finansowe oraz z uwagi na fakt, że Trybunał wydał opinie na temat 
wniosków ustawodawczych Komisji w sprawie ich ustanowienia. 

5) W ramach swoich prac Trybunał dokonał przeglądu: 

a) ocen skutków dotyczących pięciu wybranych programów wydatków na lata 
2021–2027; 

b) ocen śródokresowych odnośnych programów wydatków z lat 2014–2020; 

c) ocen ex post odnośnych programów wydatków z lat 2007–2013; 

d) swoich własnych sprawozdań z kontroli i przeglądów – w stosownych 
przypadkach; 

e) wniosków Komisji i zmian, jakich w nich dokonano w toku procedur 
ustawodawczych wymienionych w tabeli 1. 

Tabela 1 – Procedury ustawodawcze uwzględnione w przeglądzie 

Procedura ustawodawcza Rozporządzenie 

2018/0197/COD Rozporządzenie w sprawie EFRR i Funduszu Spójności  

2018/0196/COD Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów 

2018/0216/COD Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych 
w ramach WPR* 

2018/0218/COD Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji 
rynków* 

2018/0217/COD Rozporządzenie horyzontalne w sprawie WPR* 

2018/0243/COD Rozporządzenie ustanawiające ISWMR 

2018/0132/APP Rozporządzenie w sprawie WRF 
* Wniosek ustawodawczy – do momentu zakończenia prac kontrolnych przez Trybunał rozporządzenie 

nie zostało jeszcze przyjęte. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

6) W ramach kontroli Trybunał przeprowadził spotkania w trybie zdalnym i prowadził 
korespondencję drogą elektroniczną z przedstawicielami Komisji (Sekretariat 
Generalny, Dyrekcje Generalne ds. Budżetu (DG BUDG), ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (DG AGRI), ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), ds. 
Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) i ds. Partnerstw Międzynarodowych 
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(DG INTPA) oraz Rada ds. Kontroli Regulacyjnej). Przedmiotem rozmów były 
przede wszystkim koncepcja i funkcjonowanie procedur i mechanizmów 
wypracowanych w ramach przyjętego przez Komisję podejścia opartego na 
lepszym stanowieniu prawa, które mają na celu zidentyfikowanie i wykorzystanie 
w praktyce wniosków płynących z ewaluacji oraz zapewnienie odpowiedniej 
jakości ewaluacji i ocen skutków. 

7) Kontrolerzy przeprowadzili również spotkania w trybie zdalnym i kontaktowali się 
drogą elektroniczną z sekretariatami generalnymi Parlamentu Europejskiego 
i Rady. Głównym celem tych rozmów było lepsze zrozumienie, w jaki sposób te 
dwie instytucje jako współprawodawcy wdrożyły postanowienia porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, jeśli chodzi 
o przeprowadzanie ocen skutków w przypadku, gdy we wnioskach 
ustawodawczych Komisji zaproponowały one istotne zmiany. 

CZĘŚĆ 2 – Rozdziały 2–6 – Wyniki uzyskane w ramach unijnych 
programów wydatków 
8) W rozdziałach 2–6 analizie poddano rezultaty osiągnięte w programach UE 

realizowanych w działach 1a, 1b, 2, 3 i 4 WRF na lata 2014–2020. Celem Trybunału 
było ustalenie, na ile dostępne są adekwatne informacje na temat wyników, 
a następnie ocena – na podstawie tych informacji – jakie wyniki udało się 
faktycznie uzyskać w ramach unijnych programów wydatków. 

Próba kontrolna Trybunału 

9) WRF na lata 2014–2020 obejmują 58 programów wydatków. Na potrzeby oceny 
Trybunał dobrał próbę pięciu programów (zob. tabela 2), po jednym na każdy 
dział WRF. Wyboru programów dokonano przede wszystkim na podstawie ich 
znaczenia finansowego: w ramach każdego działu Trybunał wybrał program 
o największym lub drugim pod względem wielkości budżecie, najpierw wyłączając 
te, które zostały już uwzględnione w sprawozdaniu dotyczącym wyników 
wykonania budżetu za 2019 r. Łącznie w pięciu wybranych programach wydatków 
dokonano 19% wszystkich płatności zrealizowanych do końca 2020 r. w ramach 
zobowiązań przewidzianych w WRF na lata 2014–2020. Na dziewięć programów, 
które Trybunał przeanalizował w sprawozdaniu za 2019 r., przypadało z kolei 74% 
wszystkich płatności zrealizowanych do końca 2019 r. 
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Tabela 2 – Dobrana przez Trybunał próba programów wydatków 
objętych analizą w rozdziałach 2–6 

Rozdział Dział WRF Wybrany program wydatków 

2 
1a – Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia 

Erasmus+ 

3 1b – Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

4 2 – Trwały wzrost gospodarczy: 
zasoby naturalne 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR) 

5 3 – Bezpieczeństwo 
i obywatelstwo 

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy 

6 4 – Globalny wymiar Europy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA II) 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

10) W każdym programie wydatków określono od jednego do dwudziestu celów 
(ogólnych lub szczegółowych). Trybunał analizuje je w postaci, w jakiej 
zaprezentowano je w dokumentach programowych Komisji towarzyszących 
projektowi budżetu na 2022 r. Trybunał zbadał wyniki osiągnięte w ramach 
programów wydatków w odniesieniu do wybranej grupy tych celów (zob. 
załączniki 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 oraz 6.1). Badaniem objęto wszystkie cele ogólne, 
a także wybrane cele szczegółowe, które zostały wytypowane ze względu na ich 
istotność i powiązania z danym celem ogólnym i nadrzędnymi celami UE. 

Ocena informacji na temat osiągniętych wyników 

11) Za podstawę do dokonania oceny przez Trybunał posłużyły informacje na temat 
wyników opublikowane przez Komisję, w tym: 

a) sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE 
za 2020 r.; 

b) odpowiednie dokumenty programowe towarzyszące projektowi budżetu 
na 2022 r.; 

c) roczne sprawozdania z działalności odnośnych dyrekcji generalnych 
za 2020 r.; 

d) ewaluacje wyników osiągniętych w programach realizowanych w WRF na 
lata 2014–2020 oraz 2007–2013; 
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e) różne sprawozdania dotyczące wyników osiągniętych w poszczególnych 
programach. 

12) Trybunał uzupełnił powyższe informacje o aktualne ustalenia, jakie sformułował 
w ramach własnych prac przeglądowych i kontrolnych. Niemniej w przypadku 
niektórych wybranych celów programów nie dysponował kompleksowymi 
wynikami własnych prac kontrolnych. 

13) Trybunał skontrolował informacje na temat wyników przedstawione przez 
Komisję pod kątem tego, na ile są one realistyczne i spójne z ustaleniami 
Trybunału, nie skontrolował jednak ich wiarygodności. 

14) Trybunał skoncentrował się na najbardziej aktualnych informacjach dotyczących 
najnowszych edycji unijnych programów wydatków realizowanych w WRF na lata 
2014–2020. Ponieważ oceny ex post tych programów zostaną sporządzone na 
długo po zakończeniu tego okresu, oceny okresowe natomiast nie są dostępne 
w odniesieniu do wszystkich programów, Trybunał musiał często odwoływać się 
do informacji na temat wyników dotyczących wcześniejszych programów, które 
były realizowane w WRF na lata 2007–2013. Przy dokonywaniu takich porównań 
uwzględniono zakres zmian między dwoma okresami WRF, jeśli chodzi o założenia 
koncepcyjne i realizację programów. 

Analiza wskaźników 

15) W ramach oceny wykonania zadań Trybunał przeanalizował informacje 
pochodzące ze wskaźników wykonania przedstawione w odpowiednich 
dokumentach programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r. 
Dokonał również porównania z wcześniejszymi dokumentami programowymi. 

16) W pięciu programach dobranych do próby Trybunału zastosowano łącznie 
114 wskaźników, tj. więcej niż zostało wymienione w samych dokumentach 
programowych. Taki stan rzeczy spowodowany jest tym, że wskaźniki 
w dokumentach programowych często składają się z dwóch lub większej liczby 
wskaźników cząstkowych, przy czym dla każdego z nich określono odrębne 
poziomy wyjściowe i docelowe oraz podano osobny zestaw faktycznie 
osiągniętych wartości. Trybunał uznawał każdy z takich wskaźników cząstkowych 
za odrębny wskaźnik. 

17) Trybunał podzielił wszystkie wskaźniki na trzy kategorie: wskaźniki produktu, 
rezultatu lub oddziaływania, korzystając w tym celu z kryteriów określonych 
w wytycznych Komisji w sprawie lepszego stanowienia prawa. W niektórych 
przypadkach Komisja zaklasyfikowała te same wskaźniki w inny sposób. 
Przeprowadzona przez Trybunał analiza wskaźników objęła pomiar 
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dotychczasowych postępów na drodze do osiągnięcia poziomu docelowego, 
każdorazowo z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wyjściowego (zob. 
tabela 3). Taki pomiar był możliwy wyłącznie w przypadkach, gdy dostępne były 
ilościowe dane dotyczące poziomu wyjściowego, docelowego i aktualnych 
faktycznych wartości wskaźnika. 

Tabela 3 – Pomiar postępów na drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego (względem poziomu wyjściowego) 

Poziom 
wyjściowy 

Aktualna 
faktyczna 
wartość 

wskaźnika 

Poziom 
docelowy Obliczenia 

Postęp  
na drodze  

do osiągnięcia 
poziomu 

docelowego 

20 40 70 (40-20)/(70-20) 40% 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

18) Ponadto w odniesieniu do każdego wskaźnika Trybunał ocenił, czy:  

o wyznaczono dla niego jasno wyrażony poziom docelowy (i czy ów poziom 
miał charakter ilościowy czy jakościowy) – zob. pkt (20); 

o jest on na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego (przy 
uwzględnieniu wszelkich celów pośrednich i dotychczasowych postępów) 
– zob. pkt (21); 

o dokonana przez Komisję ocena postępów na drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego pokrywa się z grubsza z oceną Trybunału – zob. pkt (22). 

19) W przypadku wybranych wskaźników, które zostały wytypowane głównie ze 
względu na ich powiązania z najważniejszymi działaniami i celami danego 
programu, Trybunał przedstawił wyniki swojej analizy w sposób graficzny 
i bardziej szczegółowy, jak pokazano na rys. 1. 
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Rys. 1 – Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonej przez Trybunał 
analizy wybranych wskaźników, wraz ze szczegółową legendą 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

20) W tabeli 4 przedstawiono przykłady poziomów docelowych wyrażonych ilościowo 
i jakościowo oraz takich, w przypadku których sytuacja jest niejasna. W przypadku 
poziomu docelowego, który nie został wyrażony ilościowo, nie ma możliwości 
obliczenia procentowo postępów na drodze do jego osiągnięcia. Z kolei 
w przypadku wskaźników, dla których nie wyznaczono poziomu docelowego bądź 
poziom ten jest niejasny, nie sposób jest ponadto stwierdzić, czy jest on na dobrej 
drodze do osiągnięcia tego poziomu. 

Rok bazowy i rok docelowy. 
Postęp został znormalizowany, a więc

poziom wyjściowy = 0%, a poziom 
docelowy = 100%

2012 2022

70% (2020)

Cel pośredni i rok, w którym taki 
postęp ma zostać osiągnięty

Postęp na drodze 
do osiągnięcia poziomu 

docelowego i rok, w którym 
postęp ten został osiągnięty 

Czy wyniki oceny 
przeprowadzonej 

przez Komisję z grubsza 
pokrywają się z wynikami 

oceny Trybunału?
Tak

Nie

Czy wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu 

docelowego (przy uwzględnieniu 
wszelkich celów pośrednich 

i dotychczasowych postępów)?

Tak

Nie

Sytuacja niejasna:
brak danych, dane 
nieaktualne bądź dane 
nie pozwalają 
sformułować wniosków

Rodzaj poziomu 
docelowego

Ilościowy

Jakościowy

Brak poziomu 
docelowego 
lub poziom 
określony 
niejasno

cel pośredni 
90% (2018)
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Tabela 4 – Przykłady różnych rodzajów poziomów docelowych 

Rodzaj poziomu 
docelowego Przykłady 

 
ilościowy 20 000 przeszkolonych uczestników 

 
jakościowy Wzmocnienie praworządności 

 
sytuacja 
niejasna 

Poziom docelowy wyrażony w innych jednostkach lub 
sformułowany w inny sposób niż poziom wyjściowy 
i faktycznie osiągnięte rezultaty, co sprawia, że trudno jest 
porównać poszczególne wartości. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

21) W tabeli 5 zilustrowano na przykładach, w jaki sposób Trybunał ocenił, czy dany 
wskaźnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia założonego poziomu docelowego, 
i wyjaśniono zastosowane kryteria. Trybunał nie stosował tych kryteriów 
w sposób automatyczny, ale przeprowadził odrębne analizy dla poszczególnych 
wskaźników, opierając się przy tym na dostępnych informacjach i własnym 
osądzie zawodowym. 

Tabela 5 – Przykładowe oceny postępów w ramach poszczególnych 
wskaźników przeprowadzone przez Trybunał 

Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Ocena 
Trybunału 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni (2018) – 100 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 90 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 80; 
2016 – 70 

 
Poziom 
docelowy 
wskaźnika 
prawdopodobni
e nie zostanie 
osiągnięty 

Kryterium: Jeśli w odniesieniu do 
roku, dla którego dostępne są 
najbardziej aktualne dane, 
określono cel pośredni, uznaje się, 
że wskaźnik jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego, 
o ile cel pośredni został 
zrealizowany. 
 
Argumentacja: Cel pośredni nie 
został zrealizowany. 
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Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni (2019) – 100 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 90 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 80; 
2016 – 70 

 
Wskaźnik na 
dobrej drodze 
do osiągnięcia 
poziomu 
docelowego 

Kryterium: Jeśli nie określono 
żadnego celu pośredniego dla roku, 
dla którego dostępne są najbardziej 
aktualne dane, ale określono taki cel 
dla innego roku, uznaje się, że 
wskaźnik jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego, 
jeśli dotychczasowe postępy są 
zbieżne z ustanowionym celem 
pośrednim. 
 
Argumentacja: Biorąc pod uwagę 
konsekwentne postępy na drodze 
do osiągnięcia poziomu docelowego 
w latach 2016–2018, poziom 
docelowy na 2019 r. 
prawdopodobnie zostanie 
osiągnięty. 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni – brak 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 80 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 75; 
2016 – 70; 2015 – 60; 
2014 – 55 

 
Poziom 
docelowy 
wskaźnika 
prawdopodobni
e nie zostanie 
osiągnięty 

Kryterium: Jeśli nie określono 
żadnych celów pośrednich, uznaje 
się, że wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego, jeśli dotychczasowe 
postępy odpowiadają z grubsza 
wzrostowi liniowemu od poziomu 
wyjściowego do docelowego lub 
jeśli dotychczasowe wartości 
wskaźnika wskazują na bardziej 
wykładniczy postęp, z powolnym 
tempem na początku 
i przyspieszeniem w kolejnych 
latach. 
 
Argumentacja: Postęp na drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego 
wynosi 30%, tj. znacznie mniej niż 
50%, której to wartości można by 
oczekiwać w połowie okresu 
realizacji w przypadku wzrostu 
liniowego. Ponadto dotychczas 
osiągnięte wartości nie wskazują na 
przyspieszenie realizacji. 
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Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Ocena 
Trybunału 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni – brak 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 80 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 63; 
2016 – 55; 2015 – 52; 
2014 – 51 

 
Wskaźnik na 
dobrej drodze 
do osiągnięcia 
poziomu 
docelowego 

Kryterium: Jeśli nie określono 
żadnych celów pośrednich, uznaje 
się, że wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego, jeśli dotychczasowe 
postępy odpowiadają z grubsza 
wzrostowi liniowemu od poziomu 
wyjściowego do docelowego lub 
jeśli dotychczasowe wartości 
wskaźnika wskazują na bardziej 
wykładniczy postęp, z powolnym 
tempem na początku 
i przyspieszeniem w kolejnych 
latach. 
 
Argumentacja: Postęp na drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego 
wynosi 30%, tj. znacznie mniej niż 
50%, której to wartości można by 
oczekiwać w połowie okresu 
realizacji w przypadku wzrostu 
liniowego. Faktyczne wartości 
wskaźnika wskazują jednak na 
istotne przyspieszenie postępów, co 
sprawia – o ile tempo to zostanie 
utrzymane – że poziom docelowy 
zostanie prawdopodobnie 
osiągnięty. 
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Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Ocena 
Trybunału 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– wzrost 
Cel pośredni – brak 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 60 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 56; 
2016 – 55; 2015 – 52; 
2014 – 51 

 
Wskaźnik na 
dobrej drodze 
do osiągnięcia 
poziomu 
docelowego 

Kryterium: Jeśli poziom docelowy 
nie został określony ilościowo, 
uznaje się, że wskaźnik jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia celu 
końcowego, jeśli ustanowione 
warunki docelowe zostały do tej 
pory spełnione lub prawdopodobnie 
zostaną spełnione. 
 
Argumentacja: Nieokreślony 
ilościowo cel końcowy zakłada 
„wzrost”, a wszystkie wartości 
zarejestrowane do tej pory są 
większe od poziomu wyjściowego, 
w związku z czym spełnione są 
warunki docelowe. 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– utrzymać na poziomie 
wyjściowym 
Cel pośredni – brak 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 40 
Poprzednie wartości 
wskaźnika: 2017 – 46; 
2016 – 49; 2015 – 52; 
2014 – 51 

 
Poziom 
docelowy 
wskaźnika 
prawdopodobni
e nie zostanie 
osiągnięty 

Kryterium: Jeśli poziom docelowy 
nie został określony ilościowo, 
uznaje się, że wskaźnik jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia celu 
końcowego, jeśli ustanowione 
warunki docelowe zostały spełnione 
lub prawdopodobnie zostaną 
spełnione. 
 
Argumentacja: Cel końcowy zakłada 
utrzymanie wskaźnika co najmniej 
„na poziomie wyjściowym”, 
tymczasem ostatnia zarejestrowana 
wartość jest o 20% mniejsza od tego 
poziomu. 
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Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Ocena 
Trybunału 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni – brak 
Aktualne wartości 
wskaźnika (2018) – 90 

 
sytuacja 
niejasna 

Kryterium: Jeśli nie określono 
żadnych celów pośrednich, uznaje 
się, że wskaźnik jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego, jeśli dotychczasowe 
postępy odpowiadają z grubsza 
wzrostowi liniowemu od poziomu 
wyjściowego do docelowego lub 
jeśli dotychczasowe wartości 
wskaźnika wskazują na bardziej 
wykładniczy postęp, z powolnym 
tempem na początku 
i przyspieszeniem w kolejnych 
latach. 
 
Argumentacja: Postęp na drodze do 
osiągnięcia poziomu docelowego 
wynosi 40%, tj. o 10 punktów 
procentowych mniej niż 50%, której 
to wartości można by oczekiwać 
w połowie okresu realizacji 
w przypadku wzrostu liniowego. 
Brak jest innych danych, które 
wskazywałyby, czy postępy na 
drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego mają przebieg liniowy 
czy też raczej przebieg wykładniczy. 

Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy – nie 
określono 
Cel pośredni – brak 
Aktualna wartość 
wskaźnika (2018) – 90 

 
sytuacja 
niejasna 

Argumentacja: W sytuacji, gdy brak 
jest poziomu docelowego, nie 
sposób stwierdzić, czy wskaźnik 
prawdopodobnie osiągnie ten 
poziom. 
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Informacje zawarte 
w dokumentach 
programowych 

Ocena 
Trybunału 

Zastosowane kryteria 
i argumentacja 

 
Poziom wyjściowy (2013) 
– 50 
Poziom docelowy (2023) 
– 150 
Cel pośredni (2019) – 100 
Najbardziej aktualna 
wartość wskaźnika – brak 
danych 

 
sytuacja 
niejasna 

Argumentacja: W sytuacji, gdy brak 
jest danych na temat postępów na 
drodze do osiągnięcia poziomu 
docelowego, nie sposób stwierdzić, 
czy wskaźnik prawdopodobnie 
osiągnie ten poziom. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

22) W dokumentach programowych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 r. 
Komisja po raz pierwszy oceniła wskaźniki pod kątem postępów na drodze do 
osiągnięcia poziomów docelowych, dokonując ich klasyfikacji na wskaźniki 
znajdujące się „na dobrej drodze”, wykazujące „umiarkowane postępy” lub 
„wymagające uwagi”. Ponadto zarezerwowano osobną kategorię „brak danych” 
dla wskaźników, w odniesieniu do których nie zgłoszono żadnych rezultatów. Taka 
klasyfikacja różni się od metodyki przyjętej przez Trybunał, który dzieli wskaźniki 
na „znajdujące się na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu docelowego” i takie, 
w przypadku których „poziom docelowy prawdopodobnie nie zostanie 
osiągnięty”. Ponadto stosuje on kategorię „sytuacja niejasna” w stosunku do tych 
wskaźników, dla których brakuje odnośnych danych, dane są nieaktualne lub nie 
pozwalają na sformułowanie wniosków oraz dla których nie wyznaczono jasno 
wyrażonych poziomów docelowych. W tabeli 6 przedstawiono, w jakich 
przypadkach Trybunał jest zdania, że ocena postępów dokonana przez Komisję 
pokrywa się z grubsza z wynikami jego analizy. 
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Tabela 6 – Korelacja pomiędzy oceną Komisji a analizą Trybunału 

Ocena 
dokonana 

przez Trybunał 

Ocena przeprowadzona 
przez Komisję 

Czy wyniki oceny 
przeprowadzonej 

przez Komisję pokrywają się 
z grubsza z wynikami oceny 

Trybunału? 

Wskaźnik na 
dobrej drodze do 
osiągnięcia 
poziomu 
docelowego 

Wskaźnik na dobrej drodze 

Umiarkowane postępy 

Wymaga uwagi 

Brak danych 

Poziom 
docelowy 
wskaźnika 
prawdopodobnie 
nie zostanie 
osiągnięty 

Wskaźnik na dobrej drodze 

Umiarkowane postępy 

Wymaga uwagi 

Brak danych 

Sytuacja niejasna 

Wskaźnik na dobrej drodze 

Umiarkowane postępy w niektórych przypadkach 
można stwierdzić, że 
kategorie te z grubsza się 
pokrywają, ale nie należy tego 
przyjmować za ogólną zasadę 

Wymaga uwagi 

Brak danych 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

23) Przeprowadzona przez Trybunał analiza wskaźników opiera się na danych Komisji,
które nie zostały przez Trybunał skontrolowane. Trybunał dokonał jednak
przeglądu dokumentów programowych Komisji i wprowadził modyfikacje, które
uznał za konieczne. Dwie najczęstsze modyfikacje polegały na: (1) wyzerowaniu
poziomu wyjściowego w przypadku wskaźników produktu (takich jak liczba
projektów objętych finansowaniem), dla których w dokumentach programowych
jako poziom wyjściowy podano analogiczną wartość z poprzedniego okresu; (2)
przeliczeniu wartości rocznych na wartości skumulowane w przypadku
wskaźników, które miały charakter kumulatywny. Ocena Trybunału, czy wskaźniki
są na dobrej drodze do osiągnięcia założonych poziomów docelowych, dotyczy
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prawdopodobieństwa, że wartość danego wskaźnika osiągnie odnośny poziom 
docelowy w przewidzianym na to terminie. Analiza Trybunału nie dotyczy jednak 
tego, na ile dany wskaźnik jest adekwatny względem celów i działań w ramach 
programu, ani tego, na ile ambitny był ustanowiony poziom docelowy. 
Przykładowo wartości wskaźnika mogą nie zmienić się pod wpływem działań 
realizowanych w ramach programu lub wskaźnik może być nieistotny z punktu 
widzenia celu określonego w programie, a ponadto ustanowiony poziom 
docelowy może być niewystarczająco lub nadmiernie ambitny. Z tego względu 
same wskaźniki nie zawsze pozwalają orzec, czy zrealizowano cele programu. 
Pełna analiza wyników osiągniętych w ramach danego programu wymaga 
przeanalizowania danych ze wskaźników w połączeniu z innymi informacjami 
o charakterze jakościowym i ilościowym. 

CZĘŚĆ 3 – Rozdział 7 – Wyniki monitorowania realizacji wcześniejszych 
zaleceń 
24) Trybunał regularnie monitoruje realizację zaleceń przedstawionych w jego 

sprawozdaniach specjalnych. W rozdziale 7 przeanalizowano, w jakim zakresie 
zrealizowane zostały zalecenia sformułowane w sprawozdaniach specjalnych 
opublikowanych w 2017 r. Trybunał klasyfikuje zalecenia jako zrealizowane 
w pełni, w przeważającej mierze bądź częściowo lub jako zalecenia 
niezrealizowane. 
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Odpowiedzi instytucji do sprawozdania 
Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego dotyczącego 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE WYNIKÓW WYKONANIA 

BUDŻETU UE – STAN NA KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 1 – RAMY WYKONANIA 

WSTĘP 

1.2 Komisja z zadowoleniem przyjmuje prace Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące 

wyników wykonania budżetu UE oraz uznanie przez Trybunał kluczowej roli, jaką odgrywa lepsze 

stanowienie prawa w dążeniach do wykorzystania wniosków wyciągniętych z realizacji programów 

finansowych do poprawy ich kształtu i wykonania. Na przestrzeni lat Komisja opracowała uznany na 

arenie międzynarodowej system ewaluacji i oceny skutków, który odegrał kluczową rolę w pracach 

nad przygotowaniem wniosków dotyczących wieloletnich ram wykonania na lata 2021–2027.  

Wnioski Komisji stanowią pierwszy krok w procesie legislacyjnym. Ostateczny kształt programu jest 

wynikiem negocjacji ustawodawczych z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady. Instytucje 

ponoszą zatem wspólną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego uwzględnienia wniosków 

wyciągniętych z wykonania programów. W związku z tym Komisja uważa, że istotne zmiany w jej 

wnioskach powinny podlegać ocenie skutków, zgodnie Porozumieniem międzyinstytucjonalnym 

w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

Komisja w pełni opowiada się za dalszym ulepszaniem tego systemu, m.in. w obszarach 

wymagających poprawy wskazanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Na przykład 

Komisja zaproponowała przepisy horyzontalne dotyczące terminów przeprowadzania ewaluacji, tak 

by odpowiednie informacje na potrzeby przygotowania przyszłych programów były dostępne na czas. 

Ewaluacje i oceny skutków zależą również od wysokiej jakości danych otrzymywanych od państw 

członkowskich i beneficjentów. Komisja będzie dążyć do zapewnienia odpowiedniego monitorowania 

ewaluacji oraz stopniowego doskonalenia ilościowych aspektów ocen skutków, o ile jest to 

wykonalne i proporcjonalne, a także do tego, aby dowody leżące u podstaw inicjatyw 

ustawodawczych stawały się z czasem łatwiej dostępne; w tym celu będzie współpracować 

z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić postęp prac. 

W rozdziałach 2–6 przedmiotowego sprawozdania przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez 

Europejski Trybunał Obrachunkowy oceny wyników pięciu wybranych programów wydatkowania 

według stanu na koniec 2020 r. Zdaniem Komisji programy te przyczyniają się do realizacji unijnych 

priorytetów i celów. Z dostępnych jakościowych i ilościowych informacji na temat wykonania na 

koniec 2020 r. wynika, że pomimo wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19 realizacja 

programów zmierza do celów wyznaczonych na początku okresu programowania. Chociaż rok 2020 

był ostatnim rokiem objętym zakresem wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, programy 

takie jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrument Pomocy Przedakcesyjnej będą nadal 

realizowane i przyniosą rezultaty w ciągu najbliższych kilku lat. Sformułowanie ostatecznych 

wniosków w odniesieniu do wykonania programów na lata 2014–2020 będzie możliwe dopiero po ich 

zamknięciu, na podstawie ewaluacji końcowych.  

1.3 Komisji przedstawiła wnioski dotyczące długoterminowego budżetu na lata 2021–2027 między 

drugim a trzecim kwartałem 2018 r., co oznacza, że w przypadku polityki spójności było to niemal 

pół roku wcześniej niż w 2011 r. W roli bezstronnego mediatora Komisja była w pełni zaangażowana 

w ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą, aby ułatwić szybkie zakończenie negocjacji 

międzyinstytucjonalnych i zminimalizować opóźnienia we wdrażaniu nowych programów. Sytuacja 

była jednak trudna ze względu na równolegle toczące się negocjacje w sprawie wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z UE i wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się rok po 

przedstawieniu wniosków z maja 2018 r. Ponadto w reakcji na pandemię COVID-19 Komisja 

przedstawiła w maju 2020 r. bezprecedensowy pakiet naprawczy zawierający zmienione wnioski 
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dotyczące WRF i NextGenerationEU – tymczasowego narzędzia służącego odbudowie. Pakiet ten 

został następnie przyjęty przez wszystkie instytucje przed końcem roku. Współprawodawcy osiągnęli 

już porozumienie co do wszystkich programów.  

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące WPR, współprawodawcy osiągnęli porozumienie polityczne 

w sprawie nowej WPR pod koniec czerwca 2021 r. O ile nic się nie zmieni, formalne przyjęcie 

nastąpi przed końcem roku. 

1.10 W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 w odniesieniu do terminów 

przeprowadzania ewaluacji zastosowano podejście horyzontalne. Dobre ewaluacje wymagają 

kompletnych zbiorów danych obejmujących okres od trzech do czterech lat. Aby przygotować 

wysokiej jakości wnioski z wykorzystaniem ewaluacji i ocen skutków, Komisja musi także opierać 

się na danych wysokiej jakości, które przekazują jej państwa członkowskie i inni beneficjenci 

programów i których wytworzenie jest czasochłonne. Dzięki gromadzeniu w odpowiednim czasie 

wystarczających dobrej jakości danych informacje pochodzące z dostępnej oceny śródokresowej 

i końcowej poprzednich programów wykorzystuje się w procesie decyzyjnym dotyczącym kolejnych 

ram finansowych.  

W odniesieniu do zasady „n+3” zob. uwagi Komisji do ramki 1.5.  

1.11 W przypadku WPR inicjatywę poprzedziły różne ewaluacje, ale na potrzeby przeprowadzenia 

oceny skutków wniosków dotyczących WPR dostępnych było tylko kilka ocen końcowych, które 

odnosiły się do poprzednich WRF. Wynika to z tego, że przeprowadzenie solidnej ewaluacji możliwe 

jest dopiero po pewnym czasie, potrzebnym do uzyskania danych na temat wdrażania WPR. Opinia 

Rady ds. Kontroli Regulacyjnej odzwierciedla tę ograniczoną dostępność ukończonych 

i kompleksowych ewaluacji. Niektóre z tych ewaluacji ukończono do czasu podjęcia prac nad oceną 

skutków, a ich wyniki zostały w niej wykorzystane. 

W sprawozdaniu z oceny skutków dotyczącym WPR po 2020 r. w części dotyczącej wniosków na 

przyszłość wykorzystano wyniki okresowe, co udokumentowano w załącznikach 1 i 3. 

Przeprowadzanie ewaluacji zbyt wcześnie, na przykład po upływie zaledwie jednego roku od 

wdrożenia, jak miało to miejsce w przypadku ewaluacji dotyczących zazieleniania, wiąże się 

ryzykiem, że ewaluacja może mieć słabe punkty. W tym przypadku Komisja nie mogła postąpić 

inaczej. 

1.12 Sektorowe wnioski ustawodawcze wchodzące w zakres rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów zostały w każdym przypadku poprzedzone ocenami skutków, w których przeanalizowano 

kluczowe aspekty wdrażania funduszy, co ma odzwierciedlenie w rozporządzeniu w sprawie 

wspólnych przepisów. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów oparto się na tych ocenach 

skutków.  

1.13 (wspólna odpowiedź Komisji na pkt 1.13–1.15). 

Ewaluacje i oceny skutków przeprowadzane przez Komisji są dostępne za pośrednictwem portalu 

EUR-Lex, rejestru dokumentów Komisji oraz na portalu „Wyraź swoją opinię”. Członkowie instytucji 

Unii Europejskiej mogą uzyskać do nich dostęp także za pośrednictwem międzyinstytucjonalnej bazy 

danych dotyczących badań UE. 

W Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. wyznaczono cel w zakresie przejrzystości, który odnosi się do Parlamentu, Rady i Komisji 

i dotyczy utworzenia wspólnego portalu legislacyjnego. Ta ogólnodostępna strona internetowa 

umożliwi wszystkim zainteresowanym szczegółowe monitorowanie procesu przyjmowania 

międzyinstytucjonalnych aktów ustawodawczych. Trzy instytucje prowadzą obecnie prace nad 

portalem. 

Jak zapowiedziano w komunikacie „Lepsze stanowienie prawa: dążenie wspólnymi siłami do 

lepszego prawodawstwa”, Komisja pracuje nad powiązaniem ze sobą różnych rejestrów i portali 

zawierających informacje o charakterze dowodowym, takich jak EU Bookshop, 
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międzyinstytucjonalna baza danych dotyczących badań UE, portal „Wyraź swoją opinię” oraz portal 

EUR-Lex.  

1.18 W przypadku programów wydatków działania następcze wynikające z ewaluacji zostaną 

przeanalizowane w ocenach skutków i uwzględnione jako istotne we wnioskach dotyczących 

kolejnych edycji programów. Wszystkie takie wnioski ustawodawcze zostają ujęte w rocznych 

planach zarządzania. W 2022 r. w instrukcjach dotyczących planów zarządzania znajdzie się wymóg, 

że plany te muszą obejmować również odpowiednie działania następcze wynikające z ewaluacji. 

Służby poproszono również o odniesienie się w swoich planach zarządzania do najważniejszych 

działań w ramach lepszego stanowienia prawa, takich jak kontrole sprawności i istotne ewaluacje. 

Informacje o bardzo konkretnych działaniach następczych o charakterze operacyjnym, na przykład 

w odniesieniu do realizacji danego programu nie mogą być zamieszczane w planach zarządzania, 

które koncentrują się na głównych produktach na dany rok.  

Odniesienia do wniosków wyciągniętych z ewaluacji i działań następczych zawarte są również 

w innych dokumentach, na przykład w rocznych sprawozdaniach z działalności.  

Dla zachowania proporcjonalności i aby unikać przekazywania pokrywających się informacji innym 

instytucjom i opinii publicznej, nie wymaga się systematycznego sporządzania planów działań 

następczych ani nie są one obowiązkowe w ramach inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa.  

1.19 Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa oceny skutków muszą być 

proporcjonalne. Nie wszystkie możliwe warianty można ocenić, w szczególności gdy nie są one 

możliwe do zrealizowania. Zamiast tego określa się dostępne warianty i sprawdza je w celu wybrania 

tych, które są najbardziej odpowiednie. Dokonują tego służby Komisji, biorąc pod uwagę dowody, 

wkład zainteresowanych stron oraz przeprowadzając konsultacje z grupami międzyresortowymi, co 

zapewnia dostęp do wiedzy fachowej ze wszystkich właściwych dyrekcji generalnych Komisji. Oceny 

skutków są przedmiotem kontroli, które przeprowadza Rada ds. Kontroli Regulacyjnej. 

Tabela 1.2 – W ocenach skutków przedstawia się różne warianty, które są porównywalne pod 

względem jakościowym, ale nie obejmują analizy ilościowej lub analiza taka jest ograniczona – 

zob. odpowiedź Komisji do pkt 1.19. 

KOMISJA PRZYGOTOWAŁA WNIOSKI USTAWODAWCZE Z UWZGLĘDNIENIEM 

WNIOSKÓW NA PRZYSZŁOŚĆ 

Ramka 1.1 – Wnioski na przyszłość: Należy połączyć różne instrumenty działań zewnętrznych 

Połączenie większości poprzednich instrumentów w jeden instrument oraz włączenie EFR do budżetu 

UE stanowią ważny krok w kierunku uproszczenia i spójności. Do wdrażania funduszy na rzecz 

działań zewnętrznych zastosowanie będzie miał jednolity zbiór zasad, a przepisy wykonawcze 

dotyczące ISWMR stanowią podstawę wdrażania kilku instrumentów finansowania zewnętrznego 

(Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa 

Jądrowego oraz decyzja o stowarzyszeniu zamorskim). 

1.26 W swoim wniosku dotyczącym zwiększenia liczby wspólnych wskaźników Komisja uwzględniła 

wnioski na przyszłość, o których wspomina Trybunał. Gdyby w ramach programów dysponowano 

większym i bardziej kompleksowym zestawem wskaźników wykorzystywanych w sprawozdawczości 

dotyczącej interwencji w ramach polityki spójności, które charakteryzują się dość niejednorodnymi 

działaniami, można byłoby wybierać i wykorzystywać wskaźniki bardziej odpowiednie do danej 

inwestycji, co znacznie zmniejszyłoby potrzebę stosowania wskaźników specyficznych dla danego 

programu. Ponadto Komisja pragnie zwrócić uwagę, że wskaźniki zaproponowane na okres 

programowania 2021–2027 zostały szczegółowo przeanalizowane z przedstawicielami państw 

członkowskich i zbadane pod kątem kryteriów RACER (odpowiedni, akceptowany, wiarygodny, 

prosty i miarodajny).  

Ramka 1.3 – Wnioski na przyszłość: Wkład WPR w działania w dziedzinie klimatu powinien 

być oceniany realistycznie 
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Podejście UE do uwzględniania kwestii klimatu oraz metoda monitorowania opierają się na 

praktykach międzynarodowych. Metoda stosowana przez Komisję do obliczania wkładu WPR 

w działania w dziedzinie klimatu jest racjonalna, została przygotowana w sposób przejrzysty 

i skoordynowany; o metodzie tej poinformowano Parlament Europejski i Radę oraz uzgodniono ją 

z tymi instytucjami. Niedawne porozumienie polityczne w sprawie reformy WPR oznacza, że 

Parlament Europejski i Rada w pełni zatwierdziły metodykę uwzględniania kwestii klimatu w ramach 

WPR, a wszelkie dalsze zmiany monitorowania wpływu na klimat we wspólnej polityce rolnej zostały 

przełożone przez współprawodawców co najmniej na okres po dniu 31 grudnia 2025 r. 

Komisja uważa, że wpływ instrumentów WPR jest znaczący, a nie ograniczony. 

Od 1990 r. unijne rolnictwo zmniejszyło emisje gazów cieplarnianych o 21,4 %, podczas gdy 

produkcja rolna wzrosła. 

Komisja zauważa, że ograniczenie emisji związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich nigdy nie 

należało do celów szczegółowych WPR. Emisje utrzymywały się na stabilnym poziomie, natomiast 

produkcja wzrosła. Konieczne będą dalsze działania na rzecz dalszej redukcji emisji w rolnictwie oraz 

osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie klimatu na 2030 r. (osiągnięcie redukcji emisji netto 

o 55 % do 2030 r.). 

Komisja podkreśla, że jest zdecydowana działać na rzecz osiągnięcia celów określonych 

w Europejskim Zielonym Ładzie i jego głównych elementach dotyczących zmiany klimatu, 

różnorodności biologicznej i troski o środowisko. Przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo 

odegra znaczącą rolę w dążeniach do osiągnięcia tych celów. Nowa WPR będzie miała kluczowe 

znaczenie dla wspierania tego przejścia za pomocą wzmocnionej warunkowości (w tym nowej normy 

dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – GAEC 2 – dotyczącej ochrony torfowisk), 

ekoprogramów, w przypadku których zamierza się przeznaczyć co najmniej 25 % płatności 

bezpośrednich na rzecz środowiska/klimatu oraz 35 % budżetu na rozwój obszarów wiejskich na ten 

sam cel. 

Nowa WPR jest zatem ambitniejsza, jeżeli chodzi o działania w dziedzinie klimatu (zarówno 

w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej). Nakłada ona więcej 

obowiązków na rolników i nagradza ich za angażowanie się w działania na rzecz środowiska 

i klimatu, w tym na rzecz rolnictwa regeneratywnego, tworząc tym samym nowe możliwości 

biznesowe dla obszarów wiejskich. 

Ramka 1.4 – Wnioski na przyszłość: WRF powinny być bardziej elastyczne, tak aby można było 

lepiej reagować na zmieniające się okoliczności 

Jak podsumowano w komunikacie dotyczącym WRF z 2018 r. (COM(2018) 321), w pierwotnym 

wniosku Komisji z 2018 r. przewidziane były mechanizmy w celu zapewnienia: 

 elastyczności w obrębie programów i między nimi, np. rezerwa na ISWMR, przesunięcia 

i wkłady z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym do funduszy objętych zarządzaniem 

bezpośrednim (pośrednim) lub InvestEU, elastyczność puli środków finansowych zgodnie 

z pkt 18 porozumienia międzyinstytucjonalnego itp. 

 elastyczności w obrębie działów i lat (np. rezerwa Unii, o której wspomina Europejski Trybunał 

Obrachunkowy)  

 a także instrumenty szczególne, których dalsze wzmocnienie zaproponowano w pakiecie na rzecz 

odbudowy przedstawionym przez Komisję w maju 2020 r. (tematyczne i nietematyczne).  

Komisja zaproponowała ponadto szablon do aktów podstawowych, który miał zapewnić podobne 

przepisy we wszystkich aktach podstawowych w odniesieniu do wdrażania zarówno przez służby 

Komisji, jak i beneficjentów różnych programów sektorowych. Pozwoliłyby to zwiększyć 

elastyczność w realizacji programów, na przykład ułatwiając zmiany we współfinansowaniu 

i w przesunięciach środków, a ostatecznie służyłoby lepszemu osiąganiu rezultatów. Podczas 

negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 współprawodawcy sprzeciwili 

się temu szablonowi. 
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Komisja zauważa, że ostatecznie w ogólnym porozumieniu w sprawie WRF nie wszystkie wnioski 

zostały utrzymane. Podczas gdy ogólne porozumienie w sprawie WRF, w tym prawodawstwo 

sektorowe, zapewnia w obrębie WRF na lata 2021–2027 w dużej mierze taki sam poziom 

elastyczności jak w WRF na lata 2014–2020, stosowność tych poziomów w połączeniu z wewnętrzną 

elastycznością niektórych nowych programów można ocenić dopiero w trakcie realizacji okresu 

programowania 2021–2027 i po jego wdrożeniu w świetle zmieniających się wyzwań 

i nieprzewidzianych zdarzeń, z którymi będzie musiał zmierzyć się budżet UE. 

Ramka 1.5 Wnioski na przyszłość: Zasadę „n+3” należy zastąpić zasadą „n+2” 

We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 

przewidziano przejście z zasady „n+3” na zasadę „n+2”. Podczas negocjacji Rada zdecydowanie 

sprzeciwiła się jednak proponowanemu mechanizmowi i został on usunięty z przyjętego tekstu.  

Zgodnie z powtarzającymi się zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącymi 

ograniczenia nakładania się kolejnych okresów programowania dzień 31 grudnia 2029 r. został jednak 

utrzymany jako data końcowa kwalifikowalności na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów na lata 2021–2027, co w rzeczywistości doprowadziło do ustanowienia zasady „n+2” 

w odniesieniu do zobowiązań z ostatniego roku. 

Ponadto zgodnie z nowymi WRF na lata 2021–2027 i począwszy od 2023 r. (z zastosowaniem 

rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) będzie stosować zasadę „n+2”.  

WNIOSKI I ZALECENIA 

1.34 Sektorowe wnioski ustawodawcze objęte rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów 

zostały w każdym przypadku poprzedzone ocenami skutków, w których przeanalizowano kluczowe 

aspekty wdrażania funduszy, co ma odzwierciedlenie w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 

przepisów. We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oparto się na 

tych ocenach skutków. 

Jeżeli chodzi o ocenę skutków towarzyszącą wnioskom ustawodawczym dotyczącym WPR 

po 2020 r., załącznik 1 do tej oceny zawiera wybór odpowiednich odniesień, załącznik 3 – 

podsumowanie licznych wykorzystanych ewaluacji i badań, a załącznik 9 – pełną bibliografię.  

W związku z brakiem ukończonych ewaluacji Komisja zorganizowała szeroko zakrojone konsultacje 

publiczne (przed innymi konsultacjami związanymi z WRF), kilka warsztatów na temat 3 filarów 

zrównoważonego rozwoju oraz kwestii związanych z żywnością, a także przeprowadziła solidną 

analizę ilościową uzupełnioną kompleksową analizą z wykorzystaniem wielu kryteriów. 

Zalecenie nr 1.1. 

a) Komisja przyjmuje to zalecenie.  

W ocenach skutków analizowane są znaczące skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe 

wariantów strategicznych. Ma to kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki opartej na dowodach 

i opracowania dobrych wniosków ustawodawczych. Chociaż na tym etapie Komisja nie może 

przesądzać o kształcie przyszłych wniosków dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres 

po 2027 r., Komisja przeanalizuje, jak najlepiej zbadać w ocenach skutków merytoryczne aspekty 

przepisów, które obejmują kilka programów. Analiza będzie zależeć od struktury następnych WRF, 

a także najbardziej efektywnej i proporcjonalnej metody oraz doświadczeń związanych 

z przygotowaniem poprzednich WRF, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia 

prawa. 

b) Komisja przyjmuje to zalecenie.  

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 w odniesieniu do terminów przeprowadzania 

ewaluacji zastosowano podejście horyzontalne. Ocena śródokresowa i końcowa zostanie 
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przeprowadzona zasadniczo cztery lata po rozpoczęciu i zakończeniu realizacji programów, aby 

w ocenach można było wykorzystać pełne dane z trzech lat.  

Przygotowania do prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na okres po 2027 r. będą opierać się na 

ocenach skutków (lub ocenach ex ante) zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa. 

W przygotowaniach wykorzystane zostaną dostępne oceny śródokresowe programów na lata 2021–

2027 i oceny końcowe programów na lata 2014–2020, z uwzględnieniem cyklu WRF i nieodłącznych 

wyzwań.  

Mogą zaistnieć nieuniknione wyjątki od tej zasady. Na przykład ze względu na okres przejściowy 

pierwsze dane dotyczące wdrażania nowej WPR zostaną przekazane Komisji przez państwa 

członkowskie w lutym 2025 r.  

1.35 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 1.13. 

Ewaluacje i oceny skutków przeprowadzane przez Komisji są już dostępne za pośrednictwem portalu 

EUR-Lex, rejestru dokumentów Komisji oraz na portalu „Wyraź swoją opinię”. Członkowie instytucji 

Unii Europejskiej mogą uzyskać do nich dostęp także za pośrednictwem międzyinstytucjonalnej bazy 

danych dotyczących badań (i ewaluacji) UE. Komisja pracuje nad połączeniem tych rejestrów 

i portali zawierających informacje o charakterze dowodowym.  

Zalecenie nr 1.2. Komisja przyjmuje to zalecenie. Wspólny portal legislacyjny jest inicjatywą 

międzyinstytucjonalną, a Komisja jest zaangażowana we współpracę z Parlamentem Europejskim 

i Rady, aby zapewnić postęp prac nad utworzeniem tego portalu, jak zapowiedziano w komunikacie: 

„Lepsze stanowienia prawa: połączenie sił na rzecz stanowienia lepszego prawa”. 

Termin realizacji: koniec 2023 r. Termin realizacji zależy od współpracy pozostałych instytucji 

partnerskich. 

1.36 Działania następcze wynikające z ewaluacji mogą przybierać różne formy, np. wniosku 

ustawodawczego i towarzyszącej mu oceny skutków (lub oceny ex ante), ulepszonych wytycznych 

lub monitorowania, sprawozdań Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Wnioski z ewaluacji programów finansowych zostaną uwzględnione w analizie przeprowadzanej 

w ramach oceny skutków, a następnie na etapie opracowywania wniosku ustawodawczego 

dotyczącego przyszłych programów. Takie wnioski i towarzyszące im oceny skutków wymienia się 

w rocznych planach zarządzania. Służby są również proszone o odniesienie się w swoich planach 

zarządzania do kluczowych działań na rzecz lepszego stanowienia prawa, takich jak kontrole 

sprawności oraz istotne ewaluacje. Informacji o innych rodzajach bardziej konkretnych działań 

następczych o charakterze operacyjnym (np. wytyczne dla służb dotyczące realizacji programów, 

modernizacja systemów informatycznych) nie zamieszcza się w planach zarządzania, które 

koncentrują się na kluczowych produktach na dany rok. 

Informacje na temat głównych działań następczych wynikających z ewaluacji znajdują się również 

w innych sprawozdaniach, takich jak roczne sprawozdania z działalności. 

Zalecenie nr 1.3. 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Komisja zgadza się co do tego, że rozpowszechnianie wyników ewaluacji i określanie działań 

następczych, w stosownych przypadkach w celu uzupełnienia wniosków z ewaluacji, jest ważne, aby 

zdobyte doświadczenia i wyniki ewaluacji można było wykorzystać w praktyce. Działania następcze 

wynikające z ewaluacji programów finansowych, przedstawione w dokumentach roboczych służb 

Komisji, poddaje się analizie w ocenach skutków. W swoich ocenach skutków na potrzeby 

przygotowania WRF na lata 2021–2027 Komisja wzięła pod uwagę główne wnioski wyciągnięte 

z ewaluacji. Przyszłe wnioski dotyczące kolejnych edycji programów oraz towarzyszące im oceny 

skutków znajdują odzwierciedlenie w publicznych planach zarządzania. 
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Termin realizacji: do końca 2022 r. Terminowość realizacji zależy od tego, kiedy przeprowadzone 

zostaną oceny śródokresowe i końcowe w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027. 

1.37 Informacje i metody ilościowe, takie jak statystyki i analiza kosztów i wyników, uzupełniają 

informacje jakościowe, takie jak opinie, wkład zainteresowanych stron, a także doradztwo naukowe 

i eksperckie, które są jednakowo cenne jako podstawa dowodowa oceny skutków. W ocenach 

skutków przeprowadzonych przez Komisję przedstawiono analizę ilościową, o ile było to wykonalne 

i proporcjonalne, z ograniczonymi wyjątkami.  

Wprawdzie w niektórych przypadkach, np. w przypadku oceny skutków dotyczącej WPR, 

przeprowadzono analizę ilościową, ale ilościowe określenie skutków nie zawsze będzie możliwe 

i konieczne może być opracowanie dowodów na podstawie informacji jakościowych, które są równie 

cenne.  

Zalecenie nr 1.4 Komisja przyjmuje to zalecenie.  

Informacje ilościowe, w tym oceny kosztów i korzyści oraz analizy kosztów i wyników, stanowią, 

wraz z informacjami jakościowymi, ważne źródło dowodów w procesie oceny skutków. Ilościowe 

określenie skutków oraz przeprowadzenie analiz kosztów i korzyści oraz analiz kosztów i wyników 

na podstawie danych ilościowych możliwe są jedynie wówczas, gdy jest to wykonalne 

i proporcjonalne, tj. gdy aktualne dane wysokiej jakości są dostępne po rozsądnych kosztach. Komisja 

jest uzależniona od aktualnych danych wysokiej jakości przekazywanych przez państwa 

członkowskie i innych beneficjentów prawodawstwa UE. 

Załącznik 1.1 Stan realizacji zaleceń z rozdziału 3 sprawozdania rocznego za 2017 r. 

Zalecenie 3 c): 

Zagregowane informacje zawarte w najważniejszych sprawozdaniach z wykonania są dostarczane 

przez służby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie programami i strategiami politycznymi. Poprzez 

stałe instrukcje dotyczące rocznych sprawozdań z działalności i dokumentów programowych 

(stanowiące część stałych instrukcji przekazywanych w okólniku budżetowym) oraz poprzez 

regularne kontakty w ramach odpowiednich sieci obejmujących całą Komisję, służby centralne 

zwróciły uwagę na znaczenie spójności przedstawianych informacji i jasnego określenia ich źródła. 

Wszelkie rozbieżności stwierdzone przez służby centralne są poruszane i omawiane ze służbami 

podczas finalizowania sprawozdań. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU UE – 

STAN NA KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 2 – KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO 
I ZATRUDNIENIA 

 

WPROWADZENIE 

2.1. Erasmus+ jest powszechnie uznawany za bardzo skuteczny program, który zapewnia europejskim 
obywatelom unijną wartość dodaną. Komisja stale rozwija swój program oraz dostosowuje reakcję 
polityczną do wyzwań, z którymi borykają się zainteresowane strony. Komisja podejmie działania 
w oparciu o szczegółowe obserwacje Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stanowiące 
wartościowy wkład w ten trwający proces. 

Należy zauważyć, że niektóre badania, o których mowa w rozdziale, zakończono kilka lat temu, 
a obejmują one okresy jeszcze wcześniejsze. W 2022 r. Komisja rozpocznie końcową ocenę programu 
w latach 2014-2020, co lepiej odzwierciedli zmiany poczynione w programie na przestrzeni lat 
i w odpowiedzi na te badania. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreśla, że w programie Erasmus+ uczestniczy więcej kobiet 
niż mężczyzn. Komisja dysponuje danymi, które pokazują, że jest to spowodowane głównie istniejącą 
proporcją płci na kierunkach studiów, których studenci z reguły chętnie uczestniczą w programie 
Erasmus+, a nie jakimikolwiek uprzedzeniami wobec mężczyzn w kontekście programu, którymi 
należy się zająć. Wiele projektów finansowanych w ramach programu kładzie nacisk na możliwości 
i dostęp dla wszystkich uczestników bez względu na pochodzenie, co zwykle odzwierciedlają 
statystyki programu. 

OCENA WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

2.9. Wskaźniki realizacji celu stanowią użyteczne narzędzie monitorowania wyników uzyskanych 
w ramach programu. Mogą one, na przykład, z wyprzedzeniem informować o kwestiach związanych 
z wynikami/realizacją potencjalnie wymagających uwagi. Ewaluacja wyników osiągniętych w ramach 
programu często wymaga jednak wykroczenia poza analizę wskaźników realizacji celu, aby 
uwzględnić inne istotne dane ilościowe i jakościowe. Żaden zestaw wskaźników realizacji celu nie 
odzwierciedli wszystkich istotnych aspektów wyników uzyskanych w ramach programu. W związku 
z tym fakt, że w przypadku danego wskaźnika cel jest (lub nie jest) „na dobrej drodze” do realizacji 
niekoniecznie oznacza, że cele samego programu są (lub nie są) „na dobrej drodze” do realizacji. 

Komisja przedstawia swoją ocenę postępów w osiąganiu wartości docelowych wskaźników 
w dokumentach programowych. Ocena ta w niektórych przypadkach różni się od oceny Trybunału 
zawartej w przedmiotowym sprawozdaniu ze względu na zastosowanie różnej metodyki. 

Jak opisano w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 22/2018, 
wskaźniki programu Erasmus+ na lata 2014–2020 są ściśle powiązane z celami ET 2020. 

W odpowiedzi na kluczowe spostrzeżenia dotyczące wskaźników Komisja może potwierdzić, że są 
one aktualnie weryfikowane w nowym okresie programowania, z uwzględnieniem kwestii 
wskazanych przez Trybunał Obrachunkowy. Niektóre różnice teoretyczne, takie jak rozróżnienie 
między „produktami” a „rezultatami”, stanowią jednak część szerszej i długotrwałej debaty 
instytucjonalnej na temat sposobu klasyfikacji istotnych korzyści płynących z programów UE. 
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2.11. Komisja uważa, że wskaźniki przedstawiające liczbę pracowników wspieranych w ramach 
programu można uznać za wskaźniki rezultatu ze względu na ich charakter jako główny cel 
operacyjny programu, określony w załączniku I do rozporządzenia w sprawie programu Erasmus+ 
jako „ilościowy (ogólny)”.  

2.12. Komisja zauważa, że według oceny śródokresowej „nadal pozostaje pole do poprawy 
w zakresie dostosowania tego, co jest finansowane przez projekty do kluczowych priorytetów na 
szczeblu UE”. Programy prac agencji krajowych i kryteria przewodnika po programie stopniowo 
wzmacniały związek pomiędzy projektami a priorytetami na szczeblu UE. 

2.15. Komisja intensywnie współpracowała z zainteresowanymi podmiotami nad programem 
Erasmus+ na lata 2021–2027 i zastąpiła narzędzia informatyczne jednolitym systemem modułowym. 
Przewodnik po programie również został zaktualizowany, a uproszczone zasady finansowania, 
w szczególności stosowanie płatności ryczałtowych opartych na rezultatach, są stopniowo wdrażane 
począwszy od naborów w 2021 r. 

2.16. Komisja podkreśla, że wnioski z oceny śródokresowej z 2017 r. dotyczące synergii zostały 
oparte na danych z początku funkcjonowania programu Erasmus+. Od tego czasu Komisja znacznie 
wzmocniła mechanizmy, dzięki którym programy UE współdziałają, aby osiągnąć wspólne cele. 
Jednym z głównych przykładów jest utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który dał 
i nadal daje początek szeregowi różnorodnych programów UE, a proces ten jest kontynuowany 
w kontekście wieloletnich ram finansowych w okresie programowania 2021–2027, w których 
potencjalne synergie zostały w pełni włączone do podstaw prawnych programów. 

2.17. Komisja uważa, że stosunek uczestnictwa kobiet względem udziału mężczyzn w programie 
Erasmus może w dużej mierze wynikać z wzajemnego oddziaływania stosunku niektórych dziedzin 
studiów w programie oraz proporcji studentów płci żeńskiej studiujących te kierunki. A mianowicie, 
wśród uczestników programu Erasmus+ na rzecz mobilności w szkolnictwie wyższym na kierunkach 
takich jak „Inżynieria, produkcja i budownictwo” oraz „Technologie informacyjno-komunikacyjne” 
dominuje płeć męska. Niemniej jednak kierunki takie jak „Sztuka i nauki humanistyczne” oraz 
„Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja” charakteryzują się większą liczbą studentów. 

W myśl zasady „budżetu ukierunkowanego na wyniki” finansowanie z budżetu UE ma na celu 
rozwiązanie licznych kwestii. W internetowej bazie projektów Erasmus+ można znaleźć 9 243 
projekty dotyczące m.in. równości płci. Tworzenie odrębnych szacunków finansowych dla tych 
wkładów jest jednak potencjalnie arbitralne i niezgodne z wyżej wymienioną zasadą, w imię której 
każde wydane euro ma realizować kilka celów i maksymalizować wartość dla europejskich 
podatników. 

Na mocy nowych wytycznych horyzontalnych dla nowych programów UE na lata 2021–2027 
wprowadza się nową formę monitorowania finansowego, która obejmuje, między innymi, równość 
płci. 

2.20. Cele ustanowione i osiągnięte w ramach przyjętych przez Komisję ram wykonania uznaje się za 
rezultaty w przypadku, gdy stanowi to główny cel programu bazowego. 

2.26. Wskaźniki zostaną poddane przeglądowi w kontekście opracowywania podstawowych 
wskaźników na bieżąco we współpracy ze służbami centralnymi. 

2.29. Komisja pragnie podkreślić, że kluczowym komponentem wartości dodanej w przypadku 
partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej jest międzynarodowa wymiana najlepszych 
praktyk oraz efekt katalizatora, jaki mogą one mieć w odniesieniu do lokalnych społeczności 
i zainteresowanych stron. Innowacja jest jednak w pełni zintegrowana z rezultatami, które mogą 
następnie zostać wykorzystane przez inne podmioty działające w tej dziedzinie. 
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Ponadto, szczegółowe odpowiedzi, które stanowiły część oceny śródokresowej, przedstawiają 
bardziej zróżnicowany i dokładny obraz różnych korzyści wynikających z partnerstw strategicznych, 
a w szczególności stwierdza się w nich, że „działania związane z wymianą i nauką mają wyraźne 
zalety i umożliwiają pracownikom oraz organizacjom doskonalenie swoich praktyk i metod”. 

2.33. Cele ustanowione i osiągnięte w ramach przyjętych przez Komisję ram wykonania uznaje się za 
rezultaty w przypadku, gdy stanowi to główny cel programu bazowego. 

2.36. Komisja zwraca uwagę, że ten ewidentnie niski odsetek jest spowodowany głównie 
przeniesieniem wsparcia na rzecz wolontariatu młodzieżowego do nowego Europejskiego Korpusu 
Solidarności począwszy od 2018 r. 

2.37. Zob. odpowiedź Komisji do pkt 2.33. 

 

WNIOSKI 

2.41. Komisja zwraca uwagę na zależność między kierunkami studiów a proporcją płci studentów, jak 
opisano w odpowiedzi do pkt 2.17. 

2.42. W związku z licznymi odniesieniami do oceny śródokresowej z 2017 r. zawartymi w tym 
rozdziale, należy również zwrócić uwagę na poniższy jej fragment:  

„Końcowa ocena programu obejmie również ocenę wyników prowadzonych na dużą skalę sojuszy na 
rzecz wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych wprowadzonych w ramach programu 
Erasmus+ w celu  
pobudzania innowacyjności w szkolnictwie wyższym oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 
Działania te nie zostały zrealizowane w wystarczającym stopniu, aby można je było objąć oceną 
śródokresową”. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU UE – 

STAN NA KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 3 – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA 

 

WPROWADZENIE 

3.1 W programach realizowanych w okresie 2014–2020 położono nacisk na wyniki i logikę 
interwencji – o czym świadczy bardziej kompleksowa sprawozdawczość w zakresie wspólnych 
wskaźników dotyczących funduszu niż miało to miejsce w okresie programowania 2007–2013 – 
dzięki czemu dane dotyczące wyników w kontekście produktów i bezpośrednich rezultatów działań 
inwestycyjnych, porównywalne między programami i państwami, stały się bardziej rzetelne i spójne. 
Znacznie wzrosła wartość rocznych sprawozdań z wdrażania programów jako źródeł informacji na 
temat efektywności. Osiągnięcia pod względem produktów, rezultatów, kosztów jednostkowych oraz 
wskaźników skuteczności udostępniono wszystkim obywatelom na platformie otwartych danych 
w obszarze polityki spójności1.  

Do końca 2019 r. Europejski Fundusz Społeczny oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
(EFS i Inicjatywa) odnotowały szereg istotnych osiągnięć. W szczególności w latach 2014–2019 za 
pośrednictwem różnych projektów pomocy udzielono 36,4 mln osób. Z tej liczby w wyniku 
interwencji UE 4,5 mln osób znalazło pracę, a 5,5 mln uzyskało nowe kwalifikacje. Obejmowało 
to 2,5 mln osób niepełnosprawnych, a także 5,6 mln migrantów i osób obcego pochodzenia oraz 
6,5 mln osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Wdrażanie EFS i Inicjatywy 
nadal trwa i zakończy się 31.12.2023 r.  

Inwestycje dokonywane w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków EFS 
i Inicjatywy dotyczą wielu różnych działań odpowiadających konkretnym potrzebom rozwojowym 
państw członkowskich i regionów. Wskaźniki wykorzystywane na potrzeby ustalenia celów 
i przygotowywania sprawozdań z realizacji tych celów są dostosowane do konkretnych działań. 
W sprawozdaniach wysokiego szczebla dotyczących wyników Komisja koncentruje się na wspólnych 
wskaźnikach stosowanych we wszystkich programach, zgłaszanych dla wszystkich operacji 
i agregowanych na szczeblu UE. Wskaźniki dotyczące konkretnych programów, które są równie 
istotne z punktu widzenia oceny wyników funduszy na poziomie krajowym i regionalnym, choć nie są 
wykorzystywane w sporządzanych przez Komisję sprawozdaniach wysokiego szczebla, to jednak 
umożliwiają monitorowanie wyników osiągniętych w ramach konkretnego programu. Zdaniem 
Komisji wprowadzony system monitorowania umożliwia monitorowanie zarówno faktycznego 
wdrażania programów, jak i osiągniętych w ramach tych programów wyników.  

3.7 Cele szczegółowe określone w dokumencie programowym WRF na lata 2014–2020 odpowiadają 
celom tematycznym przedstawionym w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów oraz 
rozporządzeniu w sprawie EFS. W ramach EFS na lata 2014–2020 podkategorie poszczególnych 
celów tematycznych określa się jako „priorytety inwestycyjne”. Zgodnie z art. 2 pkt 34 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów „cel szczegółowy” oznacza rezultat, do którego 
osiągnięcia przyczynia się priorytet inwestycyjny lub priorytet unijny w konkretnym kontekście 
krajowym lub regionalnym za pomocą przedsięwzięć lub środków podejmowanych w ramach danego 
priorytetu. Każde państwo członkowskie określa takie cele szczegółowe w ramach poszczególnych 
priorytetów programu. 
                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  

281

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


 

PL   PL 
 

 

OCENA WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH EFS  

3.12 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 3.70. 

3.19 Jak podkreślono w odpowiedziach Komisji Europejskiej na sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) dotyczące finansowania na podstawie wyników, 
przegląd wyników został przeprowadzony zgodnie z wymogami podstawy regulacyjnej poprzez 
ocenę wskaźników zawartych w ramach wykonania.  

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 istotnie zawiera wymóg 
przeprowadzenia przeglądu wyników poprzez ocenę etapów wdrażania i wskaźników zawartych 
w ramach wykonania. Uzasadnienie interwencji w ramach polityki spójności zapewnia zależność 
sekwencyjną między wskaźnikami finansowymi i wskaźnikami produktu a rezultatami w miarę 
upływu czasu. Na etapie przeglądu wyników byłoby zbyt wcześnie na uzyskanie (i ocenę postępów 
w osiąganiu) rezultatów wieloletnich inwestycji finansowanych w ramach polityki spójności. 

3.21 W bieżącym okresie programowania wiele z tych ograniczeń dotyczących danych 
wyeliminowano, przede wszystkim dzięki wprowadzeniu wspólnych wskaźników rezultatu 
i wspólnych definicji dla wszystkich wskaźników.  

Komisja kontynuowała starania w zakresie wspierania ewaluacji wpływu opartych na metodach 
kontrfaktycznych w państwach członkowskich (np. aktualizacja wytycznych dotyczących ewaluacji 
wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych, wymiana doświadczeń). W ramach EFS 
i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeprowadzono blisko 100 ewaluacji wpływu 
opartych na metodach kontrfaktycznych, które objęły większość państw członkowskich i w których 
skoncentrowano się na operacjach w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji. 
Obecnie trwa systematyczna synteza tych dowodów (badanie metaanalizy), która zostanie 
wykorzystana w ocenie ex post.  

3.23 We wspomnianym przez ETO sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego podkreśla się również 
poprawę w zakresie oceny polityki spójności. „Ogólnie rzecz biorąc, poinformowane zainteresowane 
strony zgadzają się, że na poziomie UE nastąpiła poprawa zdolności ram do udostępniania dowodów 
potwierdzających osiągnięcia polityki spójności i pełnienia funkcji rozliczalności”. 

Ponadto udział ewaluacji wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych w ramach EFS był 
znacznie wyższy niż ich udział w ramach EFRR. 

W odniesieniu do metod centrum wsparcia w zakresie oceny stwierdziło, że „w wielu ewaluacjach 
wpływu wykorzystuje się stosunkowo zaawansowane techniki, które mają na celu odróżnienie 
efektów badanych działań od innych czynników, w szczególności analizę opartą na scenariuszach 
alternatywnych w celu oszacowania skali efektów oraz podejścia oparte na teorii w celu ustalenia 
powiązań między działania a obserwowanymi wynikami”. 

DG ds. Zatrudnienia, przy wsparciu JRC (Centrum Badań nad Ewaluacją Wpływu) i centrum 
wsparcia w zakresie oceny, kontynuuje budowanie zdolności do przeprowadzania ocen w państwach 
członkowskich. 

3.24 Podczas gdy rozporządzenie finansowe jest głównym punktem odniesienia dla zasad i procedur 
regulujących ustanowienie, wykonanie i kontrolę budżetu UE, to w wytycznych dotyczących lepszego 
stanowienia prawa określono zasady, którymi kieruje się Komisja Europejska przy przygotowywaniu 
nowych inicjatyw i wniosków oraz podczas zarządzania istniejącym prawodawstwem i jego oceny. 
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Komisja Europejska zawsze ocenia, zgodnie z wymogami lepszego stanowienia prawa, kryteria oceny 
skuteczności, wydajności, spójności, adekwatności i unijnej wartości dodanej interwencji. 

3.25 Wskaźniki wykonania są użytecznym narzędziem służącym do monitorowania wyników 
osiągniętych w ramach programów. Mogą na przykład na wczesnym etapie ujawnić oznaki 
problemów dotyczących wyników/wdrażania, które mogą wymagać uwagi. Ocena wyników 
osiągniętych w ramach programu często wymaga jednak wyjścia poza analizę wskaźników 
wykonania i uwzględnienia innych istotnych informacji ilościowych i jakościowych. Żaden zbiór 
wskaźników wykonania nie może odzwierciedlić wszystkich istotnych aspektów wyników 
osiągniętych w ramach programów. W związku z tym fakt, że w przypadku danego wskaźnika 
wykonania cel jest (lub nie jest) „na dobrej drodze” do realizacji niekoniecznie oznacza, że cele 
samego programu są (lub nie są) „na dobrej drodze” do realizacji. 

Komisja przedstawia swoją ocenę postępów w realizacji wskaźników względem wartości docelowych 
w dokumentach programowych. W niektórych przypadkach ocena ta różni się od oceny Trybunału 
zawartej w przedmiotowym sprawozdaniu ze względu na zastosowanie różnej metodyki. 

3.26 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 3.71. 

3.29 Jak określono w rocznym sprawozdaniu z działalności DG ds. Zatrudnienia, ocena wyników 
opiera się na sześciu wskaźnikach i obejmuje ocenę ogólną. Wskaźniki fizyczne (produktu i rezultatu) 
to jedynie jeden z tych sześciu wskaźników. Komisja uważa, że wskaźniki fizyczne są 
niewystarczające, aby ocenić wyniki osiągnięte w ramach programów i należy wziąć pod uwagę 
również inne aspekty, takie jak realizacja finansowa i zdolności administracyjne. 

3.33 We wspomnianym badaniu przedstawiono analizę programowania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) na lata 2014–2020 i podkreślono, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów zostały uwzględnione w strategicznych wyborach określonych w programach 
operacyjnych. Z analizy priorytetów inwestycyjnych i celów szczegółowych wybranych 
w programach operacyjnych wynika, że zalecenia dla poszczególnych krajów nie tylko zostały 
uwzględnione w strategicznych wyborach, ale również, że fundusze ESI faktycznie przyczyniają się 
do ich realizacji. Powiązania między funduszami ESI a zaleceniami dla poszczególnych krajów są 
szczególnie dobrze rozwinięte w odniesieniu do aktywnej polityki rynku pracy i sektorów sieciowych, 
w mniejszym stopniu w innych obszarach polityki. 

3.40 Ogólny wniosek z badania jest taki, że operacje w ramach EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych przyczyniły się do zwiększenia zdolności osób młodych do zatrudnienia w całej 
Europie. Aby to osiągnąć, niektóre elementy były szczególnie istotne, między innymi innowacyjność 
w docieraniu do populacji docelowej, koordynacja między partnerami oraz całościowe podejście do 
zatrudnienia. W badaniu stwierdzono, że nawet jeśli z operacyjnego punktu widzenia wdrożenie 
trwało pewien czas, postępy we wdrażaniu były odpowiednie i miały długoterminowy pozytywny 
wpływ na zdolność do zatrudnienia. 

3.42 Aby złagodzić skutki społeczno-ekonomiczne kryzysu związanego z COVID-19, UE 
wprowadziła instrumenty mające pomóc państwom członkowskim, między innymi uruchamiając 
środki w ramach funduszy ESI (CRII/CRII+ i REACT-EU) oraz SURE. W dużej mierze dzięki tym 
skutecznym środkom, które wspierały krajowe polityki zatrudnienia, złagodzono spadek zatrudnienia 
i był on znacznie mniejszy niż wpływ na wymiar czasu pracy. 

3.45 Blisko 75 % całkowitej liczby uczestników wspieranych przez EFS stanowiły osoby bezrobotne, 
długotrwale bezrobotne albo bierne zawodowo. To pokazuje, że EFS jest skutecznym narzędziem 
wspierania osób mających trudniejszy dostęp do rynku pracy. Ponadto, ponieważ grupami 
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docelowymi operacji w ramach aktywnej polityki rynku pracy (cel tematyczny 8) są zazwyczaj osoby 
bezrobotne, udział osób biernych zawodowo jest naturalnie niższy. W innych obszarach tematycznych 
odsetek takich osób jest znacznie wyższy (68 %), np. w kształceniu i szkoleniach (cel tematyczny 10), 
w tym np. wśród uczniów i studentów. 

Zob. również uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w pkt 3.72.  

3.49. Jak podkreślono w badaniu pt. „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment” 
[„Badanie dotyczące oceny wsparcia EFS na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”]2: „Inicjatywa na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz EFS wykazały istotną europejską wartość dodaną. Obejmuje to 
wpływ na ilość poprzez wspieranie interwencji, które nie były finansowane w ramach innych 
programów krajowych lub regionalnych, oraz umożliwienie podjęcia dodatkowych działań. Miało to 
również istotny wpływ na zakres dzięki rozszerzeniu zasięgu istniejących działań i zwiększeniu grup 
docelowych lub uwzględnieniu grup nieobjętych innymi programami. Chociaż rola wpływu była 
mniej widoczna, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i finansowane z EFS działania na 
rzecz młodzieży były istotne dla zwiększania świadomości na temat sytuacji młodzieży NEET 
w państwach członkowskich. W bardziej ograniczonej liczbie przypadków Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych i EFS przyniosły efekty w postaci włączenia innowacyjnych działań 
wprowadzonych w ramach tych funduszy do głównego nurtu polityki zatrudnienia ludzi młodych”. 

3.50 Mobilność pracowników w Unii Europejskiej jest coraz większa. W latach 2014–2018 udział 
cudzoziemców w ogólnym zatrudnieniu wzrósł z 7,1 % do 8,3 %, do czego z pewnością przyczyniło 
się wsparcie z EFS.  

W okresie programowania 2014–2020 działania na rzecz mobilności pracowników, w tym działalność 
EURES, przewidziano w ramach celu tematycznego 8 EFS „propagowanie trwałego zatrudnienia 
wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników”. Istnieją szczególne ograniczenia 
dotyczące pomiaru mobilności pracowników, takie jak brak uniwersalnej definicji.  

Rozporządzenie w sprawie EURES (rozporządzenie 2016/589) pozostaje główną podstawą prawną 
dla gromadzenia odpowiednich informacji (w szczególności w jego art. 30), w którym wymaga się od 
państw członkowskich gromadzenia informacji na temat niedoborów i nadwyżek siły roboczej. Dzięki 
ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy (rozporządzenie (UE) 2019/1149) Komisja i państwa 
członkowskie będą mogły monitorować i upubliczniać przepływy i wzorce mobilności pracowników 
w Unii na podstawie sprawozdań Europejskiego Urzędu ds. Pracy, z wykorzystaniem statystyk 
Eurostatu i dostępnych danych krajowych.  

Komisja kontynuuje prace analityczne dotyczące tendencji i wyzwań dla różnych kategorii 
pracowników mobilnych. 

3.54 Komisja bardzo poważnie traktuje walkę z ubóstwem. W ramach instrumentu REACT-EU 
uruchomionego w kontekście planu odbudowy dla Europy Komisja zaproponowała, aby dodatkowe 
środki przyznane Europejskiemu Funduszowi Społecznemu były w pierwszej kolejności przeznaczane 
na zwalczanie ubóstwa dzieci.  

Komisja zaproponowała również zalecenie w sprawie ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci, 
które Rada przyjęła w dniu 14 czerwca 2021 r. Gwarancja ta przyczyni się do zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i jego zwalczania. 

                                                       
2 Komisja Europejska, sprawozdanie końcowe pt. „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth 

Employment”, kwiecień 2020 r. 
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3.55 System monitorowania EFS za pomocą wspólnych wskaźników dostarcza uniwersalnych 
informacji: a) na temat działań informacyjnych funduszu skierowanych do najważniejszych grup 
docelowych za pomocą wspólnych wskaźników produktu oraz b) na temat najważniejszych rodzajów 
wyników za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego.  

System monitorowania EFS zapewnia właściwą równowagę między potrzebami informacyjnymi na 
poziomie UE a danymi gromadzonymi przez państwa członkowskie w odniesieniu do tysięcy operacji 
i beneficjentów. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego związanego z gromadzeniem 
danych dowody potwierdzające wyniki dla poszczególnych grup docelowych uzyskuje się z ocen. 

Trudności z gromadzeniem danych na temat grup defaworyzowanych uwzględniono w nowych 
przepisach na lata 2021–2027. Ułatwiona zostanie sprawozdawczość dotycząca tych grup docelowych 
(wykorzystanie rejestrów danych, możliwość powoływania się na uzasadnione szacunki). Ponadto 
dwa odrębne cele szczegółowe EFS+ będą obejmować obywateli państw trzecich oraz Romów, co 
umożliwi pomiar odpowiednich wyników. 

3.58 W okresie 2021–2027 wymogi dotyczące koncentracji tematycznej zapewnią lepsze 
targetowanie najsłabszych grup. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć co 
najmniej 25 % środków z EFS+ na włączenie społeczne. 5 % środków z EFS+ zostanie przeznaczone 
na walkę z ubóstwem dzieci w państwach członkowskich, w których wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym (AROPE) jest wyższy od średniej UE, a 12,5 % środków z EFS+ – na 
działania na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich, w których wskaźnik 
młodzieży NEET jest wyższy od średniej UE. Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą musiały 
przeznaczyć co najmniej 3 % swoich środków w ramach komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na walkę z najbardziej skrajnymi formami ubóstwa. W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
uwzględniono również wskaźniki odzwierciedlające wrażliwe cechy uczestników. 

Ponadto w czerwcu 2021 r. Komisja skierowała do wszystkich państw członkowskich pismo, 
w którym wezwała je do zwiększenia inwestycji ukierunkowanych na potrzeby grup 
defaworyzowanych.  

3.59 W okresie programowania 2021–2027 kontynuowane będzie wsparcie programów i projektów 
poprzez finansowanie w ramach polityki spójności. W szczególności w odniesieniu do integracji 
Romów Komisja zapewni dostępność finansowania na wsparcie programów i projektów w tym 
obszarze zgodnie z priorytetami określonymi w strategii dotyczącej Romów. 

3.67 Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 przyczyni się do 
zwiększenia komplementarności, w szczególności w zakresie programowania, wdrażania, 
monitorowania i kontroli, w celu pełniejszego uwzględnienia grup docelowych, podziałów 
tematycznych i dostępności budżetu. Ponadto obecnie w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów przewidziano na przykład możliwość wspierania projektów, które otrzymały pieczęć 
doskonałości w ramach innego instrumentu UE z wykorzystaniem środków z EFRR lub EFS+. 

3.68 Od początku mandatu obecnej Komisji podjęto wiele działań mających na celu zwiększenie 
umiejętności, w szczególności umiejętności cyfrowych, na przykład poprzez program na rzecz 
umiejętności na 2020 r., Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz cyfrową dekadę, przy 
wykorzystaniu – oprócz EFS+ – również innych funduszy, takich jak Erasmus+ i REACT EU. 
W ostatnim czasie, w następstwie wytycznych Komisji3, państwa członkowskie wykorzystują również 

                                                       
3 Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji – Wytyczne dla państw członkowskich – 

Plany odbudowy i zwiększania odporności – część 1, styczeń 2021 r. 
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Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz własne plany odbudowy 
i zwiększania odporności (RRP), aby inwestować w umiejętności cyfrowe. 

WNIOSKI 

3.70 Komisja stwierdza, że produkty stanowią dobrą wskazówkę, czy inwestycja z EFS jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów i oczekiwanych rezultatów. Osiągnięcie rezultatów trwa 
dłużej i dlatego większość państw członkowskie nie uwzględniła ich w ramach wykonania na lata 
2014–2020. Przegląd śródokresowy programów na lata 2021–2027 będzie różnił się od przeglądu 
wyników w poprzednim okresie i będzie wiązał się z jakościową, wielowymiarową oceną opartą na 
wielu różnych czynnikach, która określi wyniki programów na koniec 2024 r. i będzie ukierunkowana 
na osiągnięcie rezultatów. 

Zob. również uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w pkt 3.12. 

3.71 Ponieważ cele określone przez państwa członkowskie w programach EFS były w większości 
przypadków oparte na konkretnych wskaźnikach, Komisja nie mogła opierać się na nich przy 
szacowaniu zagregowanych celów UE. Zamiast tego wybrano szereg wspólnych wskaźników, dla 
których były dostępne dane historyczne z poprzedniego okresu programowania. Od początku 
stwierdzono jednak również, że cele te będą wymagać korekty w trakcie realizacji, w szczególności 
ze względu na zmiany metodologiczne między okresami poprzednim i obecnym (np. wyłączenie 
uczestników pośrednich). W tym przypadku Komisja nie dostosowała i nie dostosowuje swoich 
celów, aby ułatwić ich osiągnięcie. 

Zob. również uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w pkt 3.26. 

3.72 Blisko 75 % całkowitej liczby uczestników wspieranych przez EFS stanowiły osoby bezrobotne, 
długotrwale bezrobotne albo bierne zawodowo. To pokazuje, że EFS jest skutecznym narzędziem 
wspierania osób mających trudniejszy dostęp do rynku pracy. 

Zob. również uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w pkt 3.45. 

3.73 Komisja bardzo poważnie traktuje walkę z ubóstwem. Od początku swojego mandatu Komisja 
przyjęła szereg środków z zakresu polityki i możliwości finansowania w celu walki z ubóstwem 
(dzieci).  

Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 3.54. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU UE – STAN NA 

KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 4 – ZASOBY NATURALNE 

 

WPROWADZENIE 

4.1. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ma za zadanie pomóc rybakom w przyjęciu 
zrównoważonych praktyk połowowych, a społecznościom nadbrzeżnym w dywersyfikacji 
gospodarki, poprawiając jakość życia wzdłuż europejskich wybrzeży. Komisja analizuje i ocenia 
wyniki Funduszu na poziomie środków. Badanie wkładu z Funduszu i jego wyników na małą skalę 
ma zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary Funduszu, niezwykle zróżnicowany 
charakter wspieranych działań oraz możliwość znacznego wpływu niezliczonych czynników na 
ekonomię i warunki funkcjonowania sektora. 

Cztery cele EFMR określono w art. 5 rozporządzenia w sprawie EFMR. Nie ograniczają się one 
do wkładu w realizację wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Europejski Trybunał 
Obrachunkowy wykorzystał wskaźniki wykonania oraz informacje przedstawione w dokumencie 
programowym EFMR i sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania, które wykraczają poza 
ocenę wyników i osiągnięć EFMR i obejmują szersze oddziaływanie na poziomie WPRyb. EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb (określonych w art. 2 rozporządzenia w sprawie WPRyb 
oraz w art. 28 rozporządzenia w sprawie WPRyb w odniesieniu do wymiaru zewnętrznego WPRyb), 
ale – jak podkreślono w odpowiedziach Komisji w niniejszym sprawozdaniu – jest on tylko jednym 
z wielu narzędzi, w tym m.in. środków ochrony, wiedzy naukowej na temat stad, środków 
kontroli i egzekwowania przepisów oraz wielu innych, które przyczyniają się do realizacji celów 
WPRyb. Ponadto istnieje wiele dodatkowych czynników zewnętrznych, takich jak ceny paliwa, 
popyt na rynku, warunki pogodowe, zanieczyszczenie i zmiana klimatu. Wszystkie te czynniki razem, 
które są od siebie wzajemnie zależne, określają sposób prowadzenia połowów, a zatem na różne, choć 
współzależne sposoby, wpływają również na realizację celów WPRyb. Niemożliwe jest zatem 
ustanowienie i wykazanie jakiegokolwiek bezpośredniego i wyłącznego związku przyczynowego 
między wynikami EFMR a realizacją ogólnych celów WPRyb.  

EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, zapewniając wsparcie finansowe, które może 
pomóc we wprowadzeniu niewielkich zmian we właściwym kierunku, np. w celu uzupełnienia 
polityki ochrony zasobów. Nierealistyczne jest zatem oczekiwanie, że sam EFMR może mieć 
znaczący wpływ na osiągnięcie celów WPRyb. 

Najbardziej przydatne informacje i dane dotyczące realizacji to te, które pokazują, w jaki sposób 
niewielkie inwestycje poczynione w ramach EFMR przyczyniają się do osiągnięcia celów na małą 
skalę. Dotyczą one zatem liczby operacji ukierunkowanych na konkretny środek oraz powiązanego 
poziomu inwestycji. Jest to podejście stosowane w rocznych sprawozdaniach z realizacji EFMR, 
w których podsumowano dane na poziomie operacji zgłoszone przez państwa członkowskie i które są 
publikowane na stronie internetowej Komisji poświęconej rybołówstwu i gospodarce morskiej. 
Komisja również uważa te źródła za odpowiednie i dokładne, aby dokonać miarodajnej oceny 
wyników EFMR. 

4.6. Europejski Trybunał Obrachunkowy wykorzystał wskaźniki wykonania i informacje 
przedstawione w dokumencie programowym EFMR i sprawozdaniu rocznym z zarządzania 
i wykonania, które wykraczają poza ocenę wyników i osiągnięć EFMR i obejmują szersze 
oddziaływanie na poziomie WPRyb. W swoich odpowiedziach Komisja zwróciła uwagę na takie 
przypadki w różnych punktach sprawozdania. 

Komisja uważa, że bardziej szczegółowe informacje na temat operacji EFMR, takie jak rodzaje 
operacji, szczegółowe wkłady finansowe i rozkład geograficzny, wzbogaciłyby analizę wyników 
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Funduszu. Powiązanie samego wkładu EFMR z realizacją ogólnych celów WPRyb jest jednak bardzo 
trudne. Komisja uważa, że wkład EFMR w realizację celów polityki wykracza poza wyniki 
i osiągnięcia Funduszu. Ponadto ważniejszą rolę odgrywają inne czynniki, takie jak obowiązujące 
prawodawstwo w zakresie WPRyb i jego wdrażanie, stosowanie innych narzędzi politycznych oraz 
czynniki zewnętrzne, takie jak wpływ zmiany klimatu lub zanieczyszczenia.  

EFMR przyczynia się do osiągnięcia celów WPRyb dzięki stosunkowo skromnej puli środków 
finansowych. W siedmioletnim okresie obejmującym lata 2014–20201 z EFMR przeznaczono około 
3,5 mld EUR na realizację celów WPRyb, co odpowiada kwocie 500 mln EUR rocznie dla 27 państw 
członkowskich UE. Biorąc pod uwagę ogólną wielkość EFMR, wspierane w jego ramach 
ukierunkowane inwestycje mogą wnieść jedynie niewielki wkład. Wskaźniki rezultatu na poziomie 
makroekonomicznym mogą nie wykazywać stale roli EFMR w osiąganiu celów WPRyb, ale Fundusz 
stanowi spójną część konsekwentnego zestawu narzędzi, który wspiera osiąganie celów polityki. 

Aby ocenić wyniki Funduszu, Komisja wykorzystuje odpowiednie informacje na poziomie 
priorytetów Unii, celów szczegółowych i poszczególnych operacji. Oprócz dokumentów 
programowych oraz sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania Komisja konsekwentnie 
korzysta z rocznych danych na poziomie operacji przekazywanych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFMR (dane Infosys) oraz danych 
przekazywanych przez państwa członkowskie w rocznych sprawozdaniach z realizacji na podstawie 
art. 114 rozporządzenia w sprawie EFMR.  

EFMR jest jedynym funduszem w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, który 
posiada tak szczegółowy wspólny system monitorowania i ewaluacji, ułatwiający monitorowanie 
wyników EFMR na poziomie operacji poprzez system znany jako „Infosys”. Jest to narzędzie służące 
w szczególności do oceny wpływu wsparcia z EFMR na beneficjentów, dostarczające dowodów 
potrzebnych do poprawy skuteczności, adekwatności i wydajności inwestycji publicznych. Przyczynia 
się ono również do poprawy przejrzystości, zdobywania wiedzy i zwiększania rozliczalności, 
stanowiąc tym samym kluczowe źródło danych, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie 
wyników EFMR. 

4.7. EFMR zapewnia wsparcie finansowe, aby pomóc w osiągnięciu celów WPRyb; wspiera on też 
jednak inne, równie ważne cele. Ponadto, jak wskazano w pkt 4.6, wspierane w ramach EFMR 
ukierunkowane inwestycje mogą mieć jedynie niewielki wpływ na widoczność wyników na poziomie 
celów WPRyb. Celów tych nie można osiągnąć za pomocą tylko jednego instrumentu wsparcia, lecz 
są one również wynikiem synergii pomiędzy różnymi politykami i instrumentami krajowymi 
i unijnymi, a także szczególnymi uwarunkowaniami krajowymi lub regionalnymi.  

Komisja podkreśla wpływ innych czynników, w dużej części zewnętrznych, na cele WPRyb, jak 
wskazano w pkt 4.3.  

4.8. Komisja zauważa, że te cele szczegółowe odpowiadają celom a) i b) zgodnie z art. 5 
rozporządzenia w sprawie EFMR. W art. 6 rozporządzenia w sprawie EFMR cele szczegółowe 
zdefiniowano jako elementy określone w ramach każdego priorytetu Unii. 

4.10. Komisja uważa, że to powiązanie z całkowitymi dopuszczalnymi połowami (TAC) jest 
związane z wynikami WPRyb. Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 4.6  

Komisja podkreśla, że cel b) określony w art. 5 rozporządzenia w sprawie EFMR dzieli się dalej na 
priorytet Unii nr 3 i jego cele szczegółowe (art. 6 rozporządzenia w sprawie EFMR). Cel b) 
i odpowiadający mu priorytet Unii nr 3 koncentrują się wyłącznie na dwóch celach szczegółowych: 
gromadzenie danych i kontrole. 

                                                      
1 EMFF Implementation Report 2020 [„Sprawozdanie z realizacji EFMR w 2020 r.”] 

(https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-
2020_en.pdf) 
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Cel b) nie dotyczy zarządzania polityką ochrony zasobów rybnych w celu osiągnięcia 
zrównoważonych poziomów połowów. 

Ustalanie TAC jest środkiem ochrony rybołówstwa związanym z wynikami WPRyb. 

OCENA WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH EFMR 

4.14. Wskaźniki wykonania są przydatnym narzędziem do monitorowania wyników programu. Mogą 
one na przykład dostarczyć wczesnych wskazówek na temat kwestii związanych 
z wykonaniem/wdrożeniem, które mogą wymagać uwagi. Ocena wyników programu często jednak 
wymaga wyjścia poza analizę wskaźników wykonania i uwzględnienia innych istotnych informacji 
ilościowych i jakościowych. Żaden zestaw wskaźników wykonania nie może odzwierciedlać 
wszystkich istotnych aspektów wykonania programu. W związku z tym fakt, że dany wskaźnik 
wykonania jest lub nie jest „na dobrej drodze” do osiągnięcia poziomu docelowego, nie musi 
oznaczać, że sam program jest lub nie jest „na dobrej drodze” do osiągnięcia założonych celów.  

Komisja przedstawia ocenę postępów w osiąganiu docelowego poziomu wskaźników w dokumentach 
programowych. Ocena ta w niektórych przypadkach różni się od oceny Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego zawartej w przedmiotowym sprawozdaniu ze względu na zastosowanie różnych 
metodyk. 

4.15. Komisja uważa, że posiadane przez nią informacje na temat wyników dają pełny i dokładny 
obraz sytuacji. Jak wskazano w pkt 4.1 i 4.6, Komisja zauważa, że rys. 4.4 zawiera jedynie wskaźniki 
zawarte w dokumencie programowym. 

Komisja uważa, że ocena skutków reformy WPRyb z 2011 r., do której Europejski Trybunał 
Obrachunkowy odnosi się w tym punkcie, wykracza poza wyniki osiągnięte w ramach EFMR, 
a analiza leżąca u podstaw tej oceny jest już nieaktualna.  

4.16. Komisja uważa, że analiza wyników osiągniętych w ramach EFMR powinna obejmować 
rezultaty na poziomie celów polityki i opierać się na produktach, oddziaływaniu i wkładzie 
finansowym.  

Komisja przyznaje, że dokument programowy i sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania 
dotyczą przede wszystkim liczby beneficjentów i operacji oraz że w dokumencie programowym 
i sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania nie przedstawiono logiki interwencji łączącej 
wkład EFMR z osiąganiem celów polityki. 

4.17. Jak określono w odpowiedzi Komisji na pkt 4.6, wpływ, jaki wsparcie z EFMR mogłoby mieć 
na wysokim poziomie realizacji celów WPRyb, należy uznać za minimalny. 

4.22. Komisja podjęła działania na rzecz poprawy wzrostu w tym sektorze, przyjmując „Strategiczne 
wytyczne dotyczące bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE na lata 2021–2030” 
(COM(2021) 236 final), których celem jest sprostanie wyzwaniom stojącym przed tym sektorem, aby 
poczynić dalsze postępy w jego zrównoważonym rozwoju. 

4.25. Komisja zauważa, że EFMR jest instrumentem wspierającym wspólną politykę rybołówstwa 
i służącym realizacji wszystkich jej celów, tj. przyczyniającym się do gospodarczego, społecznego 
i środowiskowego zrównoważenia rybołówstwa. W tym zakresie EFMR aktywnie wspiera 
różnorodność biologiczną i środowisko morskie, a także łagodzenie szkód wyrządzanych przez sektor 
gospodarki rybnej.  

Komisja może przedstawić sprawozdanie dotyczące wydatków w ramach EFMR na wsparcie celów 
środowiskowych, podkreśla jednak, że nie można racjonalnie oczekiwać zmiany wskaźników 
środowiskowych wyłącznie na podstawie inwestycji w ramach EFMR (p.m. mniej niż 500 mln EUR 
rocznie na cele WPRyb dla całej UE).  

Np. w ramach EFMR można wspierać badania i analizy wspierające kluczowe tematy z zakresu 
ochrony środowiska, takie jak ustanowienie sieci chronionych obszarów morskich lub osiągnięcie 
dobrego stanu środowiska w morzach, ale skala sieci chronionych obszarów morskich lub poziom 
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postępu w kierunku dobrego stanu środowiska na wodach Unii nie mogą być napędzane wyłącznie 
przez inwestycje w ramach EFMR, lecz zależą od szeregu innych czynników zewnętrznych i innych 
narzędzi politycznych na szczeblu krajowym, unijnym i globalnym. Ramy monitorowania i oceny 
EFMR mogą skutecznie opisywać, jaką kwotę wsparcia przeznaczono na tematy związane z ochroną 
środowiska i ile projektów otrzymało wsparcie. 

4.27. Komisja podkreśla, że ten punkt odnosi się do kwestii związanych z WPRyb, które są szersze. 
EFMR jest jednym z wielu narzędzi pomagających przyczynić się do wdrożenia obowiązku 
wyładunku w praktyce, przykładowo dzięki wsparciu dla rybaków przeznaczonemu na zakup bardziej 
selektywnych narzędzi połowowych, dodawanie wartości do wcześniej niezamierzonych połowów 
oraz dostosowanie portów, hal aukcyjnych i przystani do ułatwienia wyładunków. Do końca 2020 r. 
na te działania przeznaczono wsparcie z EFMR w wysokości 147 mln EUR 2 w 27 państwach 
członkowskich UE. 

4.28. Chociaż EFMR przyczynia się do wdrażania WPRyb, wiele innych czynników ma wpływ na 
realizację i osiąganie celów WPRyb. Wyeliminowania odrzutów i zapewnienia pełnej zgodności 
z obowiązkiem wyładunku nie można osiągnąć wyłącznie przez zapewnienie wsparcia w ramach 
EFMR. 

Ponadto wskaźnik w dokumencie programowym odnosi się do wielkości odrzutów, podczas gdy 
wskaźnik w rocznym sprawozdaniu z realizacji dotyczącym EFMR odnosi się do zmiany 
w niezamierzonych połowach. Wielkość odrzutów odnosi się do uwarunkowań odrzutów w całym 
sektorze. Zmniejszenie niezamierzonych połowów dotyczy wszystkich rodzajów połowów, które nie 
są pożądane z wielu powodów, np. ze względów ekonomicznych, a nie tylko w celu wyeliminowania 
odrzutów. 

Państwa członkowskie odgrywają wiodącą rolę w eliminowaniu odrzutów i zapewnianiu 
przestrzegania obowiązku wyładunku. W tym celu należy nadać wysoki priorytet poprawie 
selektywnych technik połowowych w celu unikania i ograniczania, w miarę możliwości, 
niezamierzonych połowów. 

Chociaż wykracza to poza zakres EFMR, Komisja wskazuje, że przeprowadziła szereg kontroli 
mających ocenić wykonanie obowiązku wyładunku, co w niektórych przypadkach doprowadziło do 
wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

4.29. Komisja podkreśla, że kwestie omówione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w tym 
punkcie wykraczają poza bezpośrednie rezultaty i osiągnięcia EFMR. 

4.31. Komisja podkreśla, że wkład EFMR w realizację tego kluczowego celu WPRyb jest jedynie 
niewielkim wsparciem finansowym i jednym z wielu czynników wpływających na realizację tego 
celu. Cel zapewnienia ochrony i osiągnięcie celu maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) 
wykracza poza rezultaty i osiągnięcia w ramach EFMR. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że czynniki inne niż wsparcie z EFMR, jak określono w pkt 4.6, 
mają znacznie większy wpływ na osiągnięcie celu zapewnienia ochrony i połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu w ramach WPRyb. Te inne czynniki sprawiają, że 
niezwykle trudno jest powiązać te aspekty z wynikami EFMR. 

4.32. Komisja podkreśla, że wkład EFMR w realizację tego kluczowego celu WPRyb jest jedynie 
niewielkim wsparciem finansowym i jednym z wielu czynników wpływających na realizację tego 
celu. Kwestie takie jak cel zapewnienia ochrony i osiągnięcie MSY wykraczają poza rezultaty 
i osiągnięcia w ramach EFMR i powinny być raczej oceniane w odniesieniu do celów WPRyb. 

                                                      
2EMFF Implementation Report 2020 [„Sprawozdanie z realizacji EFMR w 2020 r.”], wrzesień 2021 r. 

(https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-
34681e09993b_en). 
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Komisja przyznaje, że popełniła błąd, stosując poziom wyjściowy wynoszący 59 % do innych 
basenów morskich, ponieważ powinien on mieć zastosowanie jedynie do Północno-Wschodniego 
Atlantyku. 

4.33. Komisja uważa, że punkt ten wykracza poza rezultaty i osiągnięcia EFMR. 

Jeżeli chodzi o wkład EFMR w osiąganie celów WPRyb, Komisja uważa, że niewielki budżet EFMR 
sam w sobie nie mógłby mieć decydującego wpływu na osiągnięcie ambitnych celów WPRyb 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wspierane przez wiele innych narzędzi politycznych i 
na które wpływa niezliczona liczba czynników zewnętrznych. Zob. również odpowiedź Komisji do 
pkt 4.6.  

Komisja zauważa, że posłużyła się danymi liczbowymi, zgodnie z którymi 99 % ilości ryb 
wyładowywanych w UE jest zrównoważona, jeżeli pochodzi ze stad ocenionych pod kątem MSY i z 
TAC zarządzanych wyłącznie przez UE. Liczba ta jest konsekwentnie stosowana we wszystkich 
wcześniejszych komunikatach Komisji skierowanych do opinii publicznej, organizacji 
pozarządowych i sektora oraz w zeszłorocznym komunikacie w sprawie uprawnień do połowów. 

Jeżeli chodzi o osiągnięcie celów w zakresie Fmsy, należy zauważyć, że współprawodawcy zgodzili 
się na przesunięcie terminu osiągnięcia tego celu najpóźniej do 2025 r. w odniesieniu do 
wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zachodniej części Morza Śródziemnego. 

4.34. Komisja uważa, że kwestie omówione w tym punkcie wykraczają poza rezultaty i osiągnięcia 
EFMR. 

Z najnowszych dostępnych informacji wynika, że ogólna śmiertelność połowowa zmniejszyła się 
i ustabilizowała poniżej poziomu 1,2, zbliżając się w 2019 r. do poziomu 1.  

W przypadku Morza Śródziemnego i Morza Czarnego wskaźnik śmiertelności połowowej spadł 
z poziomu 2,2 w 2020 r. do 2,1 w 2021 r. Mimo że jest to nadal ponad dwukrotnie powyżej 
poziomów zrównoważonych, nastąpiła pewna poprawa. Warto również przypomnieć, że wpływ 
środków zarządzania podjętych w 2019 r. i 2020 r. będzie widoczny w danych z przyszłego roku, 
ponieważ wskaźniki monitorowania obejmują okres do 2018 r. 

4.35. Komisja uważa, że kwestie omówione w tym punkcie wykraczają poza rezultaty i osiągnięcia 
EFMR. 

Jeżeli chodzi o osiągnięcie celów w zakresie ochrony, należy zauważyć, że współprawodawcy 
zgodzili się na przesunięcie terminu osiągnięcia tego celu najpóźniej do 2025 r. w odniesieniu do 
wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zachodniej części Morza Śródziemnego. 

Jak wspomniano w pkt 4.34, podstawowe dane z monitorowania Morza Śródziemnego i Czarnego 
pochodzą z 2018 r. Warto przypomnieć, że wpływ środków zarządzania podjętych w 2019 r. i 2020 r. 
będzie widoczny w danych z przyszłego roku. 

4.36. Komisja podkreśla, że kwestie omówione w tym punkcie wykraczają poza rezultaty 
i osiągnięcia EFMR. Ponadto, w następstwie niedawnego przyjęcia środków zarządzania na szczeblu 
unijnym i międzynarodowym, Komisja z zadowoleniem odnotowuje pierwsze oznaki postępów na 
Morzu Śródziemnym, ze zmniejszającym się w 2021 r. wskaźnikiem śmiertelności połowowej. 

4.40. Komisja zauważa, że kwestia szkodliwych dotacji wykracza poza wyniki EFMR.  

4.41. Komisja zgadza się, że dostępność doradztwa naukowego ma zasadnicze znaczenie.  

EFMR może wspierać działania związane z gromadzeniem danych, ale nie jest to jedyny czynnik 
zapewniający skuteczny system gromadzenia danych, doradztwa naukowego i decyzji dotyczących 
kwot. Samo wsparcie z EFMR nie jest wystarczającym bodźcem do rozwiązania problemów 
związanych z doradztwem naukowym. 

4.42. Komisja uważa, że punkt ten wykracza poza rezultaty i osiągnięcia EFMR. 

291



 

 

PL  PL 

4.43. Komisja zgadza się, że sukces WPRyb jest ściśle uzależniony od skuteczności systemu kontroli 
rybołówstwa, ale uważa, że punkt ten wykracza poza rezultaty i osiągnięcia EFMR. 

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny systemu kontroli w 2015 r. pojawiła się potrzeba 
zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa. Wniosek ustawodawczy jest obecnie 
przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą. W międzyczasie Komisja nadal 
zapewniała pełne wdrożenie obecnych zasad kontroli w państwach członkowskich, realizując plany 
działania, prowadząc ukierunkowane badania, postępowania administracyjne, pilotaże unijne 
i postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a także bardzo ściśle 
współpracując z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa. Wsparcie w ramach EFMR stanowi 
jedynie bardzo niewielki ułamek ciągłego funkcjonowania unijnego systemu kontroli rybołówstwa. 

4.44. Komisja zwraca uwagę, że ustanowienie wskaźników ilościowych służących do pomiaru 
skuteczności systemów kontroli rybołówstwa państw członkowskich jest niezwykle złożonym 
zadaniem. Właściwym celem EFMR jest wspieranie wdrażania WPRyb w odniesieniu do 
gromadzenia danych i kontroli rybołówstwa, a nie osiągnięcie skutecznego systemu kontroli 
wyłącznie dzięki wsparciu z EFMR. 

W ramach ewaluacji ex post EFMR zbadana zostanie skuteczność i wpływ Funduszu, w tym 
w odniesieniu do kontroli. 

WNIOSKI 

4.45. Komisja podkreśla, że niewielki wkład finansowy EFMR należy analizować w kontekście 
pozostałych narzędzi politycznych i niezliczonych czynników zewnętrznych wpływających na 
WPRyb, jak określono w odpowiedzi do pkt 4.6. Osiągnięcia WPRyb są w dużym stopniu 
uzależnione od tych innych narzędzi i czynników.  

Można wykazać, że EFMR wspiera cele WPRyb w sposób ukierunkowany i stopniowy. Same środki 
z EFMR są niewystarczające, aby realistycznie wpłynąć na wskaźniki rezultatu na poziomie WPRyb. 
Komisja wykorzystała dostępne jej informacje, aby określić ilościowo, w jaki sposób EFMR 
przyczynił się do realizacji celów WPRyb, dostarczając danych na temat liczby operacji i alokacji 
finansowych na wsparcie środków z EFMR. Dzięki analizie przeprowadzonej w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji EFMR Komisja ocenia, w jaki sposób EFMR przyczynia się do realizacji 
celów WPRyb. 

Komisja monitoruje wyniki EFMR na znacznie bardziej szczegółowym poziomie niż ogólny wpływ 
na cele WPRyb. Komisja stale monitoruje postępy w zapewnianiu należytego zarządzania finansami i 
co roku spotyka się z każdym państwem członkowskim na specjalnym corocznym spotkaniu 
w sprawie przeglądu, wykorzystując tę okazję do zwrócenia uwagi na wszelkie niezadowalające 
zmiany i do zainicjowania działań naprawczych.  

4.46. Komisja wykorzystała najnowsze dostępne informacje, aby określić ilościowo, w jaki sposób 
EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, w szczególności poprzez powiązanie rocznej 
liczby operacji i alokacji finansowych wspieranych w ramach Funduszu z tymi celami.  

Komisja uważa, że informacje na temat wyników powinny obejmować produkty, rezultaty, skutki 
i wkład finansowy, aby zapewnić pełny i dokładny obraz należytego zarządzania finansami w ramach 
EFMR. 

Niezwykle trudno jest jednak powiązać sam wkład EFMR z realizacją ogólnych celów WPRyb. 

4.47. Komisja uważa, że w celu uzyskania pełnego obrazu i adekwatnej oceny wyników programu 
dokumenty programowe i sprawozdania roczne z zarządzania i wykonania muszą być uzupełnione 
danymi na poziomie operacji, które odnoszą się do ram monitorowania i oceny EFMR.  

Komisja zgadza się jednak, że wkład EFMR w realizację celów WPRyb mógłby być wyraźniej 
udokumentowany. Brak tej dokumentacji utrudnił skuteczność kontroli wyników EFMR, ponieważ 
oczekiwania dotyczące tego, co można osiągnąć dzięki wsparciu z EFMR na poziomie WPRyb, mogą 
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być znacznie zawyżone bez uwzględnienia szeregu czynników wpływających na realizację celów 
WPRyb. Komisja wzięła to pod uwagę przy wyciąganiu wniosków dotyczących monitorowania 
EFMRA. 

Jeżeli chodzi o inne źródła informacji, proszę odnieść się do odpowiedzi Komisji do pkt 4.6.  

4.48. Komisja uważa, że ocena Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wykracza poza rezultaty 
i osiągnięcia EFMR i obejmuje ocenę wyników samej WPRyb. 

Chociaż inwestycje w ramach EFMR pomagają w dążeniu do osiągnięcia pożądanego stanu ochrony, 
same nie są w stanie realistycznie go osiągnąć. 

Podobnie EFMR nie jest jedynym czynnikiem eliminującym negatywny wpływ działalności 
połowowej na ekosystem.  

Komisja odsyła do swoich odpowiedzi do pkt 4.31–4.36. 

4.50. Komisja podkreśla, że zakres doradztwa naukowego wykracza poza rezultaty i osiągnięcia 
EFMR. Sama dostępność wsparcia w ramach EFMR nie wystarcza do rozwiązania problemu 
ograniczeń w danych, które są związane nie tylko z brakiem danych, ale również z niestabilnymi lub 
nieaktualnymi modelami wynikającymi z szybko zmieniającej się sytuacji. 

4.51. Komisja zwraca uwagę, że EFMR przyczynia się do poprawy systemu kontroli rybołówstwa, ale 
jego wyniki wykraczają poza rezultaty i osiągnięcia EFMR.  

Skuteczność, rezultaty i wpływ Funduszu, w tym w odniesieniu do kontroli, zostaną poddane bardziej 
szczegółowej ocenie w ramach ewaluacji ex post EFMR (art. 57 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów) na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE WYNIKÓW WYKONANIA 

BUDŻETU UE – STAN NA KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 5 – BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO 

 

WPROWADZENIE 
 
Głównym celem Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest przyczynianie się do 
zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy jednoczesnym zapewnieniu 
swobodnego przemieszczania się po niej i ułatwieniu legalnego podróżowania. Obejmuje to skuteczne 
rozpatrywanie wniosków wizowych Schengen poprzez wspieranie wspólnej polityki wizowej oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu kontroli granic zewnętrznych.  
Zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa stanowi wyzwanie, 
z którym poszczególne państwa członkowskie nie poradzą sobie same. W rzeczywistości niektóre 
państwa członkowskie są znacząco obciążone ze względu na swoje szczególne położenie 
geograficzne oraz długość granic zewnętrznych Unii, do zarządzania którymi są zobowiązane. 
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych sprawia, że jeszcze bardziej konieczne jest 
zapewnienie skutecznej ochrony granic zewnętrznych. Wymaga to wspólnych działań na rzecz 
skutecznej kontroli granic zewnętrznych Unii, w tym wsparcia na rzecz odpowiednich systemów 
informacyjnych: SIS II (system informacyjny Schengen), VIS (wizowy system informacyjny), 
Eurodac (identyfikacja wnioskodawców) oraz Eurosur (europejski system nadzorowania granic). 
Zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności nie tylko między państwami 
członkowskimi, ale także między państwami członkowskimi a UE stanowią zatem kluczowy element 
wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej oraz zarządzania granicami zewnętrznymi.  

Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE oraz bezpieczeństwo UE wymagają znacznych zasobów 
i zdolności ze strony państw członkowskich. Udoskonalona współpraca operacyjna i koordynacja 
obejmująca łączenie zasobów w obszarach takich jak szkolenia i wyposażenie pozwalają uzyskać 
korzyści skali oraz synergię, tym samym gwarantując bardziej efektywne wykorzystanie publicznych 
środków oraz sprzyjają solidarności, wzajemnemu zaufaniu i podziałowi odpowiedzialności za 
wspólne polityki UE między państwami członkowskimi.  

Sprawozdawczość w zakresie wyników osiągniętych w ramach wdrażanego funduszu jest 
prowadzona regularnie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami państwa 
członkowskie i Komisja są zobowiązane do przeprowadzania ocen śródokresowych i ocen ex post. 
Dane z monitorowania, które państwa członkowskie gromadzą i przedstawiają Komisji w swoich 
rocznych sprawozdaniach z wdrażania, dostarczają ogólnych informacji na temat postępów we 
wdrażaniu funduszu, natomiast oceny pozwalają oszacować wpływ wsparcia. Ocenę śródokresową 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy zakończono w czerwcu 2018 r. Z uwagi na 
późne przyjęcie rozporządzeń, co przełożyło się na późne rozpoczęcie wdrażania programu, w ramach 
oceny śródokresowej dokonano zaledwie bardzo pobieżnych szacunków dotyczących początkowego 
okresu wdrażania Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy. Prowadzona przez 
Komisję ocena ex post, która ma zostać sfinalizowana pod koniec czerwca 2024 r., dostarczy o wiele 
bardziej wyczerpujących danych na temat wyników osiągniętych w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy. 
 
OCENA WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO – GRANICE I WIZY 
 
5.10. Wskaźniki wykonania są użytecznym narzędziem służącym do monitorowania wyników 
osiągniętych w ramach programów. Mogą na przykład na wczesnym etapie wskazać problemy 
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dotyczące wyników/wdrażania, które mogą wymagać uwagi. Ocena wyników osiągniętych w ramach 
programów często wymaga jednak wyjścia poza analizę wskaźników wykonania i uwzględnienia 
innych istotnych informacji ilościowych i jakościowych. Żaden zbiór wskaźników wykonania nie 
może odzwierciedlić wszystkich istotnych aspektów wyników osiągniętych w ramach programów. 
W związku z tym fakt, że w przypadku danego wskaźnika wykonania cel jest (lub nie jest) „na dobrej 
drodze” do realizacji niekoniecznie oznacza, że cele samego programu są (lub nie są) „na dobrej 
drodze” do realizacji. Komisja przedstawia swoją ocenę postępów w realizacji wskaźników względem 
wartości docelowych w dokumentach programowych. W niektórych przypadkach ocena ta różni się 
od oceny Trybunału Obrachunkowego zawartej w przedmiotowym sprawozdaniu ze względu na 
zastosowanie różnej metodyki. 

Ponieważ państwa członkowskie będą kontynuować wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy do końca 2022 r., a opóźnione przekazywanie danych dotyczących 
wyników jest powszechną praktyką, jakakolwiek ocena sukcesu na tym etapie musi być orientacyjna, 
a prawdopodobieństwo osiągnięcia celu należy ocenić w perspektywie dwóch lat. 

5.11. Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE oraz dokument 
programowy zawierają dane zagregowane na poziomie UE. Aby ocenić przydziały środków 
finansowych dokonane przez państwa członkowskie, konieczne jest zatem sprawdzenie przekazanych 
przez państwa członkowskie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych albo w rocznych 
sprawozdaniach z wdrażania. 

5.13. Informacje na temat oszczędności i wydajności we wdrażaniu programów zwykle nie są 
udostępniane każdego roku. Na kwestie te w dużej mierze wpływają ramy regulacyjne, a pomiar 
powiązanych z nimi wskaźników przeprowadza się w bardziej długoterminowej perspektywie. 
Fakt, że wiele wskaźników odnosi się do produktów, przewidziano w odnośnym rozporządzeniu. 
Wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy będzie kontynuowane do końca 
2022 r. Do dnia 31.12.2023 r. państwa członkowskie przedstawią Komisji ocenę ex post. 
 
5.14. Komisja pragnie zwrócić uwagę, że ani w rozporządzeniu nr 516/2014, ani w załączniku IV do 
rozporządzenia nr 516/2014, w którym ustanowiono wspólne wskaźniki, nie sklasyfikowano 
wskaźników jako wskaźniki produktu ani jako wskaźniki rezultatu. W związku z tym stwierdzenie, że 
„ponad połowa (7 z 12) wskaźników Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy 
opublikowanych w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE oraz 
w dokumentach programowych to wskaźniki produktu” opiera się na klasyfikacji Trybunału 
Obrachunkowego, a nie na rozporządzeniu. 
 
Rozporządzenie dotyczące Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy nie zawiera 
wymogu sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia celów operacyjnych. Do dnia 31.12.2023 r. 
państwa członkowskie przedstawią jednak Komisji ocenę ex post. Do dnia 30 czerwca 2024 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów ocenę ex post.  
Zgodnie z ramami legislacyjnymi państwa członkowskie nadal wdrażają fundusze w latach 2021 
i 2022. Rezultaty związane z tymi działaniami pojawią się oczywiście dopiero po 2020 r.  
 
Komisja pragnie również zwrócić uwagę, że kilka państw członkowskich składa sprawozdania na 
temat wskaźników po zakończeniu projektów. Może to stwarzać fałszywe wrażenie, że nie 
poczyniono żadnych postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, podczas gdy projekty są 
realizowane w terenie, a sprawozdania sporządza się po ich zakończeniu. 
 
5.15. Zdaniem Komisji sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE 
zapewnia wyważony obraz rozwoju sytuacji. Jak wyjaśniono w uwagach metodologicznych, wybór 
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wskaźników opiera się na takich kryteriach, jak dostępność danych i przydatność. Postępy w realizacji 
celu nie są kryterium, które należy włączyć. 
 
Kilka państw członkowskich informuje o wskaźnikach po zakończeniu projektów. Może to stwarzać 
fałszywe wrażenie, że nie poczyniono żadnych postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, podczas 
gdy projekty są realizowane w terenie, a sprawozdania sporządza się po ich zakończeniu. 
 
5.16. Państwa członkowskie same mogą wybrać termin realizacji projektów w ramach swoich 
programów wieloletnich. Prowadzi to do nieuniknionego zróżnicowania wyników między państwami 
członkowskimi. 

W odniesieniu do trzech państwa (Francja, Słowenia i Norwegia), które poinformowały 
o nadzwyczajnym rozwoju współpracy konsularnej, należy zauważyć, że większość państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen nie określiła celu. 

5.17. Zdaniem Komisji zasadniczo wszystkie uwzględnione wskaźniki wykonania mają znaczenie dla 
osiągnięcia celów programowych. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma „przyczyniać się” do 
osiągnięcia tego celu („przyczyniać się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii”), 
a nie samodzielnie go osiągnąć. Wskaźniki są narzędziem służącym do oceny tego wkładu UE, ale 
same w sobie nie są do tego wystarczające. Jak wspomniał Trybunał, czynniki zewnętrzne mogą 
wpływać na starania na rzecz osiągnięcia tego celu, a czynników tych nie można zmierzyć za pomocą 
wskaźnika, jedynie ex post podczas oceny. 

Aby ocenić wyniki programu, dane wskaźnikowe należy zawsze analizować w związku z innymi 
informacjami ilościowymi i jakościowymi. 

W tym względzie, biorąc pod uwagę charakter celów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
trudno jest sporządzić prognozę ze względu na dużą zmienność istotnych czynników zewnętrznych, 
w tym sytuacji politycznej w głównych państwach trzecich będących państwami tranzytu 
i pochodzenia migracji nieuregulowanej, kryzysu migracyjnego spowodowanego wojną w Syrii oraz 
rozwoju pandemii COVID-19). 

5.20. Ocena śródokresowa zawiera pozytywną ocenę wyników Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – granice i wizy: „Fundusz przyczynił się do skutecznego wdrażania wspólnej polityki 
wizowej UE. Ułatwił legalne podróżowanie. Wymiana informacji i działania szkoleniowe przyczyniły 
się do jednolitego wdrażania dorobku prawnego UE w zakresie polityki wizowej. Fundusz odegrał 
zasadniczą rolę w opracowaniu systemów informatycznych wspierających wspólną politykę wizową”. 
 
Zob. również odpowiedź na pkt 5.15. 
 
5.21. Zob. odpowiedź na pkt 5.10. 
Należy również zauważyć, że niektóre państwa członkowskie nie przedstawiły jeszcze sprawozdań na 
temat liczby przeszkolonych pracowników i godzin szkoleń, ponieważ zrobią to dopiero po 
zakończeniu projektu/projektów. 
 
5.23. W odniesieniu do szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej eu-LISA i CEPOL, wspierane 
przez Komisję, opracowały już kursy szkoleniowe, moduły i webinaria na temat systemu 
informacyjnego Schengen (aspekty techniczne, operacyjne i prawne). Obecnie takie szkolenia 
koncentrują się w szczególności na przygotowaniach do rozpoczęcia funkcjonowania rozszerzonego 
systemu informacyjnego Schengen na początku 2022 r. Ze strony państw członkowskich wszystkie 
państwa opracowały programy krajowe mające na celu przygotowanie użytkowników do rozpoczęcia 
funkcjonowania rozszerzonego systemu informacyjnego Schengen. 
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5.24. Realizowane są działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 

5.25. Zdaniem Komisji osiągnięcie tego celu nie musi być mało prawdopodobne. 

5.27. Eurosur stanowi ramy wymiany informacji i współpracy między państwami członkowskimi 
a Frontexem w celu poprawy orientacji sytuacyjnej i zwiększenia zdolności reagowania na granicach 
zewnętrznych. 

5.30. Ustanowienie i utrzymanie unijnych systemów informacyjnych wymagało znacznych inwestycji 
zarówno ze strony UE, jak i uczestniczących państw Schengen. 
 
Komisja nie jest prawnie zobowiązana do składania kompleksowych sprawozdań na temat kosztów 
ogólnych. 
Koszty opracowania wersji przekształconej Systemu Informacyjnego Schengen, systemu 
wjazdu/wyjazdu i ETIAS wskazano jednak w ocenach skutków finansowych regulacji 
(COM(2016)194 dla systemu wjazdu/wyjazdu, COM(2016)731 dla ETIAS i COM(2016)881, 882, 
883 dla wersji przekształconej Systemu Informacyjnego Schengen). 
 
WNIOSKI 
 
5.32. Na wyniki tego funduszu na poziomie poszczególnych państw członkowskich oraz w ujęciu 
całościowym mają oczywiście wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak rozwój sytuacji politycznej.  

Zdaniem Komisji zasadniczo wszystkie uwzględnione wskaźniki wykonania mają znaczenie dla 
osiągnięcia celów programowych. Aby ocenić wyniki programu, dane wskaźnikowe należy zawsze 
analizować w związku z innymi informacjami ilościowymi i jakościowymi. 

Ocena ex post pozwoli ocenić, w jakim zakresie osiągnięto ogólny cel programu, jakim jest 
przyczynianie się do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE. 

5.33. Komisja zauważa, że wypłacone 55 % przydziałów w ramach programów krajowych dotyczy 
okresu do końca 2020 r., tj. dwa lata przed zakończeniem okresu wdrażania. W związku z tym wiele 
rezultatów pojawi się w ciągu dwóch ostatnich lat okresu wdrażania. 

5.34. Zdaniem Komisji w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania dotyczącym budżetu UE 
w wyważony sposób przedstawiono rozwój sytuacji dzięki wykorzystaniu wskaźników, w odniesieniu 
do których istnieją już wiarygodne zbiory danych (zob. uwagi do pkt 5.15). 
 
Zgodnie z ramami legislacyjnymi państwa członkowskie nadal wdrażają fundusze w latach 2021 
i 2022. Rezultaty związane z tymi działaniami pojawią się oczywiście dopiero po 2020 r. 
 
Komisja pragnie również zwrócić uwagę, że kilka państw członkowskich nie składa sprawozdań na 
temat wskaźników związanych z projektami, które są nadal realizowane. Państwa te miałyby 
zaktualizować te wskaźniki po zakończeniu projektów. Może to stwarzać fałszywe wrażenie, że nie 
poczyniono żadnych postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, podczas gdy projekty są 
realizowane w terenie, a sprawozdania sporządza się po ich zakończeniu. 
 
5.35. Państwa członkowskie nie przedstawiły jeszcze pełnych sprawozdań na temat odpowiedniej 
liczby godzin szkoleń, ponieważ zrobią to dopiero po zakończeniu danego projektu/projektów, 
a okres realizacji nadal trwa.  
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W celu sformułowania wniosków należy wziąć pod uwagę przeciętną liczbę godzin szkoleń oraz inne 
elementy. Ocena ex post pozwoli ocenić rzeczywisty wkład funduszu w spójne stosowanie dorobku 
prawnego UE. 
 
5.36. Wniosek ten jest powiązany z zaleceniami wydanymi przez Trybunał Obrachunkowy 
w sprawozdaniu specjalnym nr 20/2019 z 2019 r., które są obecnie wdrażane. 
 
Komisja przyjęła wszelkie stosowane środki w celu poprawy narzędzi kontroli jakości danych. 
Szkolenia na poziomie państw członkowskich są realizowane poprzez liczne działania w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE WYNIKÓW WYKONANIA 

BUDŻETU UE – STAN NA KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 6 – GLOBALNY WYMIAR EUROPY 

 

WSTĘP 

6.1 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) jest środkiem, za pomocą którego UE wspiera reformy 
w regionach objętych rozszerzeniem, oferując pomoc finansową i techniczną od 2007 r. Fundusze 
IPA wzmacniają potencjał beneficjentów w całym procesie akcesyjnym, prowadząc do stopniowego, 
pozytywnego rozwoju w regionie. 

Komisja nieustannie usprawnia swoje podejście do przeprowadzania oceny efektywności 
instrumentów zewnętrznych zarówno na poziomie programu, jak i na poziomie interwencji, oraz do 
swojej sprawozdawczości w zakresie osiągniętych postępów. Pomiaru efektywności instrumentów 
dokonuje się poprzez stosowanie różnych narzędzi, w tym wskaźników i oceny efektywności 
w dokumentach programowych załączanych do projektu budżetu, monitorowania zorientowanego na 
rezultaty oraz wskaźników zamieszczanych w rocznym sprawozdaniu na temat wdrożenia unijnych 
instrumentów finansowania działań zewnętrznych, jak również ewaluacji na poziomie 
projektu/programu i na poziomie strategicznym. Jeżeli chodzi o dokumenty programowe załączane do 
projektu budżetu, IPA wykazuje postępy w osiąganiu wyznaczonych celów. Dotyczy to na przykład 
wskaźnika łatwości prowadzenia biznesu, w przypadku którego osiągnięto cele pośrednie, a wyniki są 
na dobrej drodze. Zadowalające postępy odnotowano również w kilku kluczowych obszarach, 
w szczególności związanych z sektorem rolnictwa, w przypadku którego liczba podmiotów 
gospodarczych dokonujących stopniowych zmian w celu spełnienia norm UE jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia celu lub już jest zgodna z wyznaczonym poziomem docelowym. W oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia Komisja podejmuje dodatkowe działania, aby wprowadzić pomiar 
efektywności we wszystkich obszarach objętych wsparciem IPA. W odniesieniu do IPA III, programu 
będącego kontynuacją IPA II, Komisja zaproponowała nowy zestaw zarówno wskaźników 
oddziaływania, jak i wskaźników wyniku/produktu służących dokładniejszemu odzwierciedleniu 
oceny efektywności w głównych obszarach interwencji, aby osiągnąć jego cele. Komisja udostępnia 
kompleksowe informacje dotyczące efektywności za pośrednictwem sporządzanego przez siebie 
rocznego sprawozdania na temat wdrożenia unijnych instrumentów finansowania działań 
zewnętrznych. 

OCENA WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH IPA II 

6.11 Wskaźniki wykonania są przydatnym narzędziem monitorowania wyników programu. Mogą na 
przykład wykrywać wczesne oznaki pojawiających się problemów w zakresie wykonania/realizacji, 
które wymagają szczególnej uwagi. Ocena wyników programu często jednak wymaga podjęcia 
działań wykraczających poza analizę wskaźników wykonania, tak aby uwzględnić inne znaczące 
informacje ilościowe i jakościowe. Żaden ze wskaźników wykonania nie jest w stanie odzwierciedlić 
wszystkich istotnych aspektów wyników programu. W związku z tym fakt, że w przypadku danego 
wskaźnika wykonania cel jest (lub nie jest) „na dobrej drodze” do realizacji niekoniecznie oznacza, że 
cele samego programu są (lub nie są) „na dobrej drodze” do realizacji. 

Komisja przedstawia w dokumentach programowych swoją ocenę postępów wskaźników na drodze 
do osiągnięcia poziomów docelowych. W niektórych przypadkach ocena ta różni się od oceny 
przedstawionej przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu ze względu na zastosowanie innej 
metodyki. 

6.12. Komisja przywołuje definicję wskaźników wyniku/rezultatu zawartą w glosariuszu oficjalnej 
pomocy rozwojowej, która to definicja ma według Komisji zastosowanie w tym przypadku: 
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Planowane lub osiągnięte krótko- i średnioterminowe skutki produktów interwencji, zwykle 
wymagające wspólnego działania partnerów. Wyniki odzwierciedlają zmiany w warunkach rozwoju, 
które następują między realizacją produktów a osiągnięciem oddziaływania. Komisja nie sprawuje 
wyłącznej kontroli nad postępami, a zatem nie uważa, że większość wskaźników to wskaźniki 
produktu, lecz raczej wskaźniki wyniku. 

6.13 Postępy dla każdego wskaźnika przedstawione są w publicznie dostępnym dokumencie 
programowym IPA II. Komisja przekazała również swoją ocenę postępów dla każdego wskaźnika 
określonego w dokumencie programowym. Ocena ta wskazuje, czy wskaźnik jest na dobrej drodze 
czy też nie osiągnie poziomu docelowego, oraz określa, czy nastąpiły postępy w porównaniu 
z poziomem wyjściowym.  

Osiągnięcie ambitnych celów nie zależy całkowicie od Komisji. Istnieje wiele czynników 
zewnętrznych, które mogą oddziaływać w taki sposób, że cel wyznaczony siedem lat temu nie 
zostanie w pełni osiągnięty. 

6.14 W odniesieniu do wskaźnika średniego eksportu/importu obliczeń dostarczył bezpośrednio 
Eurostat na wniosek dotyczący tego konkretnego przypadku. Wykorzystane dane są publicznie 
dostępne na stronie internetowej Eurostatu.  

6.20 Ocenę śródokresową przeprowadzono na wczesnym etapie realizacji, gdy nie upłynęło jeszcze 
wystarczająco dużo czasu, aby można było w pełni wykorzystać zalety podejścia sektorowego – 
nowego elementu w ramach IPA II. 

6.22 Zarządzanie pośrednie z udziałem państw będących beneficjentami stanowi zachętę dla 
beneficjentów IPA II do przejęcia współodpowiedzialności za wdrażanie unijnego wsparcia 
finansowego, a jednocześnie rozwija zdolności administracji lokalnej do zarządzania funduszami UE. 
Wdrażanie programów za pomocą zarządzania pośredniego z udziałem państw będących 
beneficjentami wymaga dłuższych przygotowań, również ze względu na kontrole jakości prowadzone 
przez delegatury Unii w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach IPA II 
i również na podstawie wyników oceny śródokresowej IPA II (przeprowadzonej na wczesnym etapie 
okresu programowania) zarządzanie pośrednie z udziałem państw będących beneficjentami było 
stosowane bardziej wybiórczo, aby osiągnąć większą równowagę między z jednej strony wymogiem 
stosowania tego sposobu wdrażania jako narzędzia budowania zdolności, a z drugiej – koniecznością 
szybszego udzielania pomocy finansowej.  

Dzięki środkom wprowadzonym przez Komisję i Turcję zaległości w Turcji stopniowo się 
zmniejszają od 2018 r. Zawieszenie postępowań o udzielenie zamówienia przez Albanię było 
krótkoterminowe i trwało mniej niż dwa miesiące. 

6.27 Komisja przyznaje, że w monitorowaniu doszło do stwierdzonych uchybień. Wykryto je 
w czterech z jedenastu ocen. W ramach IPA II poczyniono znaczące postępy, aby określić właściwe 
mierzalne wskaźniki. 

Metodyka monitorowania zorientowanego na rezultaty pozwala ocenić osiągnięcie rezultatów (od 
etapu produktu). 

Ponadto DG NEAR wzmacnia proces monitorowania prowadzony przez partnerów wykonawczych 
i kierowników operacyjnych. 

Oprócz monitorowania zorientowanego na rezultaty i prowadzenia ocen delegatury monitorują 
postępy we wdrażaniu projektów również poprzez wizyty w terenie, a jest to mierzone za pomocą 
wskaźników w ramach kluczowych wskaźników efektywności. 

6.28 Komisja dokonuje należytej oceny wszystkich wniosków z zewnętrznych badań oceniających. 
W ramach lepszego stanowienia prawa wymagane są dokumenty robocze służb Komisji (SWD), 
w których – w odrębnym dokumencie – sformalizowano podejście Komisji w odniesieniu do ustaleń 
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i wniosków sformułowanych w wyniku zewnętrznych ewaluacji. Nie wszystkie zewnętrzne badania 
oceniające prowadzą jednak do opracowania dokumentów roboczych służb Komisji, lecz nie oznacza 
to, że wnioski z zewnętrznych ewaluacji nie są brane pod uwagę. 

W szczególności w następstwie publikacji każdej zewnętrznej ewaluacji ustanawia się plan działań 
następczych, w którym określa się, czy służby przyjmują, czy też odrzucają zalecenia z oceny. Jeżeli 
chodzi o DG NEAR, wnioski wynikające z funkcji ewaluacji opierają się przede wszystkim na 
licznych przeprowadzanych i publikowanych ewaluacjach operacyjnych i strategicznych, chociaż nie 
wszystkie prowadzą do publikacji oficjalnego dokumentu roboczego służb Komisji. 

Komisja miała świadomość pewnych niedociągnięć w ewaluacji zarządzania gospodarczego 
i konkurencyjności MŚP i osądziła, w jakim zakresie niedociągnięcia w procesie oceny wpłynęły na 
wnioski z oceny. Pomimo znanych niedociągnięć wnioski z zewnętrznej ewaluacji uznano za słuszne. 

6.29 Zob. odpowiedź na pkt 6.12. 

6.34 Na proces reform politycznych miała również wpływ pandemia COVID-19. 

6.36 Stosowania wskaźnika zaprzestano po roku, gdyż ze względu na sposób jego sformułowania 
(„Odsetek procesów kształtowania polityki i reform związanych z przystąpieniem, w przypadku 
których przeprowadzono skuteczne konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim”) wskaźnik ten nie 
był mierzalny w kontekście IPA. Komisja zapewnia jednak regularne konsultacje z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach procesu polityki rozszerzenia oraz propaguje zaangażowanie 
tych organizacji w proces kształtowania polityki. 

6.39 Wola polityczna jest niezbędnym warunkiem wstępnym wszelkich reform prawnych 
i konstytucjonalnych. Aby to zapewnić, Komisja współpracuje na poziomie politycznym 
i technicznym z Bałkanami Zachodnimi i prowadzi działania z właściwymi organami. Komisja 
udziela również wsparcia technicznego, aby ułatwić opracowanie reform. 

6.41 Komisja uważa, że cztery z tych wskaźników są na dobrej drodze do osiągnięcia wartości 
docelowych na 2023 r., a pozostałych siedem osiągnęło umiarkowane postępy, co wskazano 
w dokumencie programowym dotyczącym IPA II[1].  

Nie ma obowiązku uwzględniania wskaźników dla każdego aspektu w ramach danego celu. Komisja 
dążyła raczej do ograniczenia liczby stosowanych wskaźników, zgodnie z wytycznymi 
wewnętrznymi.  

6.43 Do tej pory Turcja osiągnęła jeden ze swoich poziomów docelowych, lecz ze względu na fakt, że 
IPARD II jest wdrażany w ramach programu N+3, Komisja uważa za prawdopodobne, że Turcja 
osiągnie większość poziomów docelowych do końca 2023 r. 

6.46 Ostatnie doświadczenia pokazują, że tempo reform i dostosowania dorobku prawnego zależy od 
wielu czynników, a regres odnotowany w niektórych latach nie jest dobrą podstawą przewidywania 
postępów lub ich braku.  

Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają więcej rozdziałów na „wczesnym etapie” niż inne kraje, 
gdyż ich układy o stabilizacji i stowarzyszeniu weszły w życie dopiero niedawno (w 2015 r. 
i 2016 r.). 

                                                            
(Przypis COMM pkt 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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Zgodnie z IPA III złożony wskaźnik dotyczący dostosowania do dorobku prawnego Unii będzie 
charakteryzował się wyraźnie określonym poziomem wyjściowym, poziomem docelowym oraz 
jasnymi celami pośrednimi. 

6.48 Poziom wyjściowy dla oceny postępów określono na początku okresu programowania jako zero, 
a końcowa wartość docelowa jest określona na rok 2023. Komisja uważa za prawdopodobne, że 
poziom docelowy zostanie osiągnięty w terminie. 

WNIOSKI 

6.52 Działania w ramach IPA w odpowiedzi na nieprzewidziane kryzysy, na przykład ostatnie 
wsparcie finansowe związane z COVID-19, są realizowane za pomocą zarządzania bezpośredniego 
lub zarządzania pośredniego wraz z organizacjami międzynarodowymi. 

W porównaniu z zarządzaniem bezpośrednim zarządzaniu pośredniemu z udziałem państw będących 
beneficjentami przyświeca również dodatkowy cel, jakim jest przygotowanie państw na przyszłe 
członkostwo w UE. W związku z tym Komisja uważa, że ocena wyników zarządzania pośredniego 
z udziałem państw będących beneficjentami powinna należycie uwzględniać uczenie się przez 
działanie oraz inne korzyści dla beneficjentów wynikające z zarządzania funduszami IPA.  

6.53 Wsparcie UE przyczynia się do procesu reform realizowanego przez organy. Wdrożenie reform 
leży w gestii organów krajowych, a zapewnienie ich realizacji zależy od wielu czynników (np. woli 
politycznej, zdolności krajowych itp.), a nie tylko od IPA. Wdrażanie reform jest procesem 
długoterminowym. Zostało ono również spowolnione przez pandemię COVID-19. 

6.54. Komisja uważa, że prawdopodobne jest, iż wskaźniki osiągną poziom docelowy na 2023 r. 

6.55 Zgodnie z IPA III złożony wskaźnik dotyczący dostosowania do dorobku prawnego Unii będzie 
charakteryzował się wyraźnie określonym poziomem wyjściowym, poziomem docelowym oraz 
jasnymi celami pośrednimi. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA SPRAWOZDANIE EUROPEJSKIEGO 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU UE – STAN NA 

KONIEC 2020 R. 

ROZDZIAŁ 7 – MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ZWIĄZKU 
Z ZALECENIAMI 

 

UWAGI 

7.11 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 7.11–7.13. 

Komisja przywiązuje olbrzymią wagę do podejmowania działań następczych w związku 
z zaleceniami i realizowania wszystkich przyjętych zaleceń. Przedkłada sprawozdania z realizacji 
działań, które zobowiązała się podjąć i które wchodzą w zakres jej kompetencji. Nie można jednak 
wykluczyć, że Trybunał w swej ocenie uzna zalecenia za częściowo zrealizowane, natomiast Komisja 
uzna je za w pełni zrealizowane. Ponadto Komisja zauważa, że w niektórych przypadkach pełna 
realizacja zaleceń może także zależeć od działań lub środków, które wchodzą w zakres kompetencji 
innych podmiotów. 

7.18 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 7.18–7.20. 

Terminowość realizacji działań następczych należy rozpatrywać w powiązaniu z przyjęciem zaleceń 
Trybunału. Komisja jest w pełni zaangażowana w realizację wszystkich przyjętych zaleceń 
w terminach określonych w sprawozdaniach specjalnych Trybunału. Nie ma to jednak zastosowania 
w przypadku zaleceń, których Komisja nie przyjęła z powodów wskazanych w opublikowanych 
odpowiedziach do stosownych sprawozdań specjalnych. 

Ponadto w niektórych przypadkach realizacja działań następczych może wymagać więcej czasu, niż 
początkowo oczekiwano, ze względu na złożoność środków, zmiany prawne lub związane z polityką, 
ograniczenie zasobów, czynniki zewnętrzne bądź konieczność zaangażowania w ich realizację innych 
instytucji lub podmiotów. Fakt, że dane zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane w pierwotnie 
oczekiwanym terminie, nie oznacza, że zalecenie to nie zostanie zrealizowane po tym terminie. 

7.21. Komisja w swoich oficjalnych odpowiedziach opublikowanych wraz z odnośnymi 
sprawozdaniami Trybunału uzasadniła każdy przypadek, w którym uznała, że nie może zobowiązać 
się do realizacji określonych zaleceń. W tej sytuacji zrozumiałe jest, że znaczna większość zaleceń, 
których Komisja od początku nie mogła przyjąć, finalnie nie została zrealizowana (10 z 11). 

 

ODPOWIEDZI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA ZAŁĄCZNIK 7.1 „SZCZEGÓŁOWY 
STATUS REALIZACJI ZALECEŃ Z 2017 R. ZAWARTYCH W POSZCZEGÓLNYCH 

SPRAWOZDANIACH – KOMISJA EUROPEJSKA” 

Sprawozdanie specjalne nr 1/2017: Należy dołożyć starań, by wdrożyć sieć Natura 2000 
z pełnym wykorzystaniem jej potencjału 

Odpowiedź na zalecenie 3 lit. b) pkt 84: Należy przypomnieć, że wprowadzony został przekrojowy 
wskaźnik programu Natura 2000 związany z powierzchnią obszarów Natura 2000 objętych 
interwencjami współfinansowanymi przez UE. Komisja oceni wskaźniki dotyczące okresu 
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programowania 2021–2027, kiedy odpowiednie fundusze zostaną w wystarczającym stopniu 
wdrożone. Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, podejmie stosowne działania w odniesieniu do okresu 
programowania po 2027 r., co można uczynić na przykład w kontekście oceny skutków dotyczącej 
instrumentów regulacyjnych nowej generacji. 

Sprawozdanie specjalne nr 2/2017: „Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa 
i programów w obszarze spójności na lata 2014–2020”. Wydatki są bardziej ukierunkowane na 
priorytety strategii „Europa 2020”, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz 
bardziej skomplikowane 

Odpowiedź na zalecenie 6 tiret pierwsze pkt 154: Komisja uważa, że zgromadzone dane 
wykorzystano do oceny wyników zgodnie z przepisami i w granicach prawa, zgodnie z art. 21 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

W podstawie prawnej, której przestrzega Komisja, nie przewidziano analizy porównawczej 
osiągniętych wyników ani wprowadzenia analizy porównawczej, o której mowa w dokumencie 
Trybunału. 

Wymiana doświadczeń na temat polityki odbywa się zwykle za pośrednictwem ewaluacji 
oddziaływania takich jak planowana ocena ex post polityki spójności na lata 2014–2020. Ponadto 
wymianę doświadczeń na temat polityki ułatwia również udostępnianie danych dotyczących 
wskaźników, poziomów docelowych i ich osiągnięcia na platformie otwartych danych europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Sprawozdanie specjalne nr 3/2017: Pomoc UE na rzecz Tunezji 

Odpowiedź na zalecenie 3 pkt 71: Choć procedury zatwierdzania pomocy makrofinansowej nie 
zmieniły się i nie przedłożono propozycji ich zmiany zgodnie z zaleceniami, Komisja zauważa, że 
w regulaminie wewnętrznym Rady i Parlamentu Europejskiego już przewidziano przyspieszoną 
procedurę przyjmowania aktów, którą zastosowano w przypadku pomocy makrofinansowej 
w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. Komisja informuje również, że procedury zatwierdzania 
pomocy makrofinansowej są przedmiotem szczegółowej oceny w ramach trwającej meta-oceny 
pomocy makrofinansowej, która zgodnie z oczekiwaniami zostanie zakończona przed końcem 2021 r. 

Sprawozdanie specjalne nr 4/2017: Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami – 
w latach 2007–2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki zapobiegawcze 
i korekty finansowe w obszarze spójności 

Odpowiedź na zalecenie 3 pkt 148: Korekty finansowe na podstawie art. 145 rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów i wstrzymanie biegu terminu płatności/zawieszenie płatności to 
w pełni niezależne i odrębne od siebie procedury. Połączenie ich w jedno narzędzie spowodowałoby 
zbędną złożoność administracyjną, a przy tym nie zapewniłoby wartości dodanej monitorowania 
przez Komisję. 

Komisja powtarza, że obecny system monitorowania jest zgodny z wymogami regulacyjnymi 
i zapewnia przegląd każdej procedury na poziomie poszczególnych przypadków. 

Sprawozdanie specjalne nr 11/2017: Unijny fundusz powierniczy „Bêkou” na rzecz Republiki 
Środkowoafrykańskiej – pomimo pewnych niedociągnięć początki budzą nadzieję 

Odpowiedź na zalecenie 1 tiret drugie pkt 72: Komisja dokonała przeglądu wytycznych, aby zawrzeć 
w nich bardziej szczegółowy opis kryteriów określonych w rozporządzeniu finansowym służących 
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ocenie warunków ustanawiania unijnych funduszy powierniczych. Komisja przyznaje, że nie 
opracowano jeszcze preskryptywnej metodyki przeprowadzania analizy potrzeb. 

Utworzenie kryzysowego funduszu powierniczego wynika z sytuacji kryzysowej, która jest różna 
w poszczególnych krajach. Należy wziąć to pod uwagę przy ocenie potrzeb. Uniwersalne podejście 
z odgórnie określoną metodyką byłoby trudne do wdrożenia. Kryzysy wymagają międzynarodowej 
i skoordynowanej reakcji. W związku z tym ważne jest, aby w analizie potrzeb UE uwzględniała 
obecność innych darczyńców i ich reakcje, tak aby jasno określić unijną wartość dodaną. Ta kwestia 
również zależy od poszczególnych krajów/rodzaju kryzysu oraz sytuacji w terenie. 

Ponadto, ponieważ nie przewiduje się obecnie utworzenia nowych funduszy powierniczych, Komisja 
uważa, że opracowanie nowej metodyki przeprowadzania takiej analizy potrzeb nie jest w tej chwili 
niezbędne. 

W świetle powyższego Komisja uznaje, że zalecenie to zostało w przeważającej mierze zrealizowane. 

Sprawozdanie specjalne nr 13/2017: Jednolity europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym – czy decyzja polityczna ma szansę stać się rzeczywistością? 

Odpowiedź na zalecenie 6 lit. b) ppkt (ii) pkt 91: Termin na realizację tego zalecenia jeszcze nie 
minął, wyznaczono go na koniec 2023 r. Poczyniono spore postępy w jego realizacji. 

Sprawozdanie specjalne nr 15/2017: Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze 
spójności – instrumenty innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne 

Odpowiedź na zalecenie 1 lit. b) pkt 111: Komisja częściowo przyjęła to zalecenie i uważa, że 
w przyjętej części zostało ono zrealizowane.  

Warunki podstawowe wprowadzone w prawodawstwie dotyczącym polityki spójności na lata 2021–
2027 będą nadal pełnić funkcję instrumentu służącego ocenie gotowości państw członkowskich do 
wdrożenia funduszy UE; zostały one usprawnione, uproszczone i wzmocnione, szczególnie dzięki 
wprowadzeniu wymogu nieprzerwanego spełniania tych warunków przez cały okres programowania. 
Zalecenia dla poszczególnych krajów związane z inwestycjami będą zawierały odpowiednie 
odniesienia do warunków podstawowych i pomogą zapewnić niezbędną spójność. 

Odpowiedź na zalecenie 2 lit. a) pkt 111: Zgodnie z art. 18 uzgodnionego nowego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów w przeglądzie śródokresowym uwzględnione będą następujące 
elementy:  

a) nowe wyzwania wskazane w stosownych zaleceniach dla poszczególnych krajów przyjętych 
w 2024 r.; 

b) w stosownych przypadkach – postępy w realizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu; 

c) postępy w realizacji zasad Europejskiego filaru praw socjalnych; 

d) sytuacja społeczno-gospodarcza danego państwa członkowskiego lub regionu, ze szczególnym 
naciskiem na potrzeby terytorialne, z uwzględnieniem wszelkich istotnych negatywnych zmian 
finansowych, gospodarczych lub społecznych; 

e) najważniejsze efekty stosownych ewaluacji; 

305



 

PL   PL 
 

 

f) postępy w osiąganiu celów pośrednich przy uwzględnieniu istotnych trudności napotkanych 
podczas wdrażania programu;  

g) w przypadku programów wspieranych z FST – ocena przeprowadzona przez Komisję zgodnie 
z art. 29 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1999. 

W tym samym przepisie przewidziano poszczególne etapy i skutki przeglądu śródokresowego.  

Odpowiedź na zalecenie 2 lit. b) pkt 111: Koncepcja wskaźników rezultatu uległa zmianie, ponieważ 
w okresie programowania 2021–2027 będą one uwzględniały bezpośrednie rezultaty na poziomie 
beneficjentów, a nie szersze wyniki na poziomie regionu czy kraju, jak to miało miejsce 
w poprzednim okresie programowania. 

Wskaźniki rezultatu będą stanowiły część ram wykonania, które zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2021/1060 będą obejmowały wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące programu. Biorąc 
jednak pod uwagę, że przegląd śródokresowy odbędzie się na początku 2025 r., tj. za wcześnie, aby 
większość rezultatów mogła się urzeczywistnić, wskaźniki rezultatu nie będą miały przypisanych 
celów pośrednich i nie będą stanowiły części przeglądu śródokresowego. 

W rozporządzeniu (UE) 2021/1060 przewidziano, że cele pośrednie zostaną określone tylko 
w odniesieniu do wskaźników produktu (art. 16 ust. 1). Podejście to wybrano ze względu na fakt, że 
zwykle urzeczywistnienie rezultatów odzwierciedlanych przez wskaźniki rezultatu wymaga więcej 
czasu i nie można oczekiwać osiągnięcia takich rezultatów do czasu przeprowadzenia przeglądu 
(poziom osiągnięcia większości celów pośrednich dotyczących wskaźników rezultatu musiałby być 
wówczas oceniony jako zerowy). 

Jest to jedyne wykonalne podejście, ponieważ – jak wyjaśniono powyżej – osiągnięcie rezultatów 
wymaga dużo więcej czasu. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje jednak, że rezultaty 
współfinansowanych operacji wspieranych w ramach polityki spójności są zgodne z realizacją 
finansową programów i produktami osiągniętymi w ramach programów. 

Odpowiedź na zalecenie 2 lit. c) pkt 111: Komisja pozostaje w gotowości do ścisłego stosowania 
przepisów dotyczących wstrzymania i korekt. 

Należy zauważyć, że stosowanie wstrzymania biegu terminu płatności i korekt finansowych jest 
wyraźnie regulowane art. 97 ust. 1 i art. 104 rozporządzenia (UE) 2021/1060, w których to przepisach 
nie wspomniano o nieosiągnięciu celów pośrednich i końcowych. Wstrzymanie i korekty należy 
stosować w przypadku poważnych uchybień, a nieosiągnięcie celów pośrednich i końcowych wynika 
z trudności w realizacji programu i nie powinno pociągać za sobą takich środków.  

W odniesieniu do tego ostatniego w rozporządzeniu (UE) 2021/1060 przewidziano możliwość 
ponownej alokacji kwot elastyczności (50 % zobowiązań na lata 2026 i 2027), zgodnie z art. 18 
(przegląd śródokresowy). 

Jednocześnie Komisja podkreśla, że głównym celem jest udzielenie państwom członkowskim 
wsparcia w odpowiednim wdrażaniu funduszy i tym samym uniknięcie przypadków nienależytej 
realizacji. Komisja nadal dokładać będzie wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel, np. poprzez 
udzielanie wytycznych, zapewnianie technicznej wiedzy fachowej, możliwości omówienia i wymiany 
doświadczeń itd. 

Sprawozdanie specjalne nr 16/2017: Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – 
należy dążyć do uproszczenia i bardziej skoncentrować się na rezultatach 
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Odpowiedź na zalecenie 1 lit. a) pkt 100: Komisja częściowo przyjęła to zalecenie. 

Sprawozdanie specjalne nr 19/2017: Procedury przywozu – luki w ramach prawnych 
i nieskuteczne wdrażanie wpływają negatywnie na interesy finansowe UE 

Odpowiedź na zalecenie 1 pkt 143: Komisja nie przyjęła tego zalecenia.  

Jak wskazano w poprzednich komentarzach, na podstawie inspekcji tradycyjnych zasobów własnych 
Komisji i dochodzeń OLAF za najbardziej wiarygodną metodę obliczania luki w należnościach 
celnych Komisja uznała ustanowienie i pobieranie dodatkowych należności przywozowych od państw 
członkowskich. To podejście obejmuje konkretne przypadki błędnej klasyfikacji i błędnego opisu 
w zakresie stwierdzonym dotychczas (np. określenie ilościowe strat stwierdzonych w odniesieniu do 
pośredniej konsygnacji paneli fotowoltaicznych w 2020 r., w tym działania podjęte w celu odzyskania 
utraconych należności). 

Ponadto w następstwie ukierunkowanych inspekcji i dochodzeń oraz szczegółowej analizy 
pochodzących z Chin wyrobów włókienniczych i obuwia o potencjalnie zaniżonej wartości Komisja 
opracowała metodę statystyczną szacowania strat w zakresie tradycyjnych zasobów własnych 
związanych z tym konkretnym zjawiskiem zaniżania wartości stanowiącą uzupełnienie szacunków 
Komisji dotyczących luki w należnościach celnych. 

W związku z tym Komisja już oblicza potencjalne straty w zakresie tradycyjnych zasobów własnych 
i zapewnia odpowiednią ochronę interesów finansowych UE w przypadku takich strat.  

Oprócz wspomnianych działań w celu obliczenia i odzyskania wszelkich tradycyjnych zasobów 
własnych, które mogą być należne, Komisja opracowuje obecnie szczegółowy opis zadań, roli, 
modelu biznesowego i umiejscowienia wspólnych zdolności analitycznych UE w celu dalszego 
zwiększania skuteczności strategii zarządzania ryzykiem i kontroli celnych oraz wnoszenia wartości 
dodanej do tych strategii i kontroli. Proaktywne działania, takie jak monitorowanie przepływów 
handlowych i wyników działalności celnej, a także ocena ryzyka w odniesieniu do tradycyjnych 
zasobów własnych wspierana przez ukierunkowane inspekcje w zainteresowanych państwach 
członkowskich, przyczynią się do dalszego określenia zakresu luki w należnościach celnych i do jej 
zmniejszenia. 

Odpowiedź na zalecenie 6 lit. a) pkt 147: W ramach inspekcji swoich tradycyjnych zasobów własnych 
Komisja sprawdziła strategię kontroli wiążącej informacji taryfowej (WIT) stosowaną w pięciu 
państwach członkowskich. Komisja nie wykryła poważnych niedociągnięć. Ponadto ze względu na 
pandemię COVID-19 Komisja musiała przełożyć zaplanowane na 2020 r. wizyty uzupełniające 
związane z WIT, ale trwają prace nad ustaleniem nowego terminu tych wizyt. 

Odpowiedź na zalecenie 6 lit. b) pkt 147: Komisja nie przyjęła tego zalecenia, a w swojej odpowiedzi 
opublikowanej wraz ze sprawozdaniem specjalnym wskazała, że prowadzi badanie z udziałem 
ekspertów i przedstawicieli biznesu z państw członkowskich, w szczególności za pośrednictwem 
konsultacji publicznych, mające na celu ocenę zainteresowania systemem decyzji w sprawie 
wiążących informacji o wartości celnej i możliwości wprowadzenia takiego systemu w Unii. Wyniki 
studium wykonalności oraz reakcje zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego 
dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji o wartości celnej były pozytywne. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rozpoczęcia procesu przygotowywania przepisów 
prawnych i systemów informatycznych wspierających wprowadzenie decyzji w sprawie wiążących 
informacji o wartości celnej do unijnego prawa celnego Komisja upewni się, czy i w jakim stopniu ich 
wprowadzenie jest zgodne z jej priorytetami politycznymi oraz z jakimi kosztami będzie się wiązało. 
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Odpowiedź na zalecenie 8 lit. a) pkt 149: Kryteria ryzyka finansowego mają zastosowanie do 
wszystkich deklaracji, zarówno standardowych, jak i uproszczonych. W kontekście wdrożenia decyzji 
dotyczącej spełnienia kryteriów ryzyka finansowego w dniu 19 maja 2021 r. państwa członkowskie 
zatwierdziły nowy rozdział wytycznych. W nowym rozdziale zawarto wytyczne dotyczące sposobu 
stosowania kryteriów ryzyka finansowego do procedur uproszczonych i sposobu korzystania 
z nowego art. 234 ust. 3 aktu wykonawczego do unijnego kodeksu celnego, w którym dopuszczono 
możliwość, aby w określonych okolicznościach funkcjonariusze celni wymagali przedstawienia 
towarów organom celnym w celu pokrycia nowego stwierdzonego poważnego ryzyka finansowego. 

Sprawozdanie specjalne nr 20/2017: Instrumenty gwarancji kredytowych finansowane przez 
UE – rezultaty są pozytywne, konieczne jest jednak lepsze ukierunkowanie na beneficjentów 
i skoordynowanie z systemami krajowymi 

Odpowiedź na zalecenie 1 lit. b) pkt 109: Opierając się na legalnie dostępnych informacjach, Komisja 
podejmuje już uzasadnione starania w celu uzyskania informacji na temat kosztów zarządzania 
i zamierza zintensyfikować swoje działania w tym zakresie. Uzyskanie tego rodzaju danych 
z systemów krajowych może być jednak trudne, a uzyskane dane mogą nie być bezpośrednio 
porównywalne i istotne. Ponadto oprócz elementu kosztów Komisja ustali odpowiedni poziom opłat, 
uwzględniając przy tym element zachęty wynagrodzenia, którego wymaga się zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. 

Komisja podejmuje starania, aby zgromadzić dostępne dane – choć procedura ich pozyskiwania jest 
niedoskonała, a ich porównywanie jest trudne – w celu poznania skali na potrzeby określenia 
odpowiedniej wysokości opłaty. W szczególności Komisja korzystała z badania dotyczącego opłat 
rynkowych stosowanych przez instytucje gwarancyjne oraz opłat naliczanych przez EFI za produkty 
(kontr)gwarancji w ramach ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego. 

Oczekiwany termin realizacji tego działania to grudzień 2021 r. 

Odpowiedź na zalecenie 2 lit. b) pkt 112: Wspólna odpowiedź Komisji do zalecenia 2 lit. b), 3 lit. a) 
i 3 lit. b). 

Komisja częściowo przyjęła zalecenia 2 lit. b) i 3 lit. b). W odniesieniu do produktu gwarancyjnego 
w ramach segmentu MŚP InvestEU, który ma być wdrożony przez EFI, a który można uznać za 
następcę instrumentu finansowego InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, Komisja prowadzi obecnie 
negocjacje z EFI w sprawie wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikowalności dotyczących 
innowacji skierowanych do beneficjentów końcowych dokonujących inwestycji w obszarach 
obarczonych ryzykiem technologicznego, przemysłowego lub biznesowego niepowodzenia, 
a w szczególności inwestujących w wartości niematerialne (w tym własność intelektualną), zwłaszcza 
w przypadku gdy polityka wewnętrzna pośrednika finansowego nie przewiduje przyznania takim 
aktywom wartości zabezpieczenia. 

Sprawozdanie specjalne nr 21/2017: Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia 
dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym 

Odpowiedź na zalecenie 1 lit. a) pkt 83: Wspólna odpowiedź Komisji do zalecenia 1 lit. a) i 2 lit. a) 
tiret drugie. 

Co do zasady Komisja przyjęła to zalecenie i uznała je za w pełni zrealizowane za sprawą wniosku 
ustawodawczego Komisji w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021–2027. Wnioski 
ustawodawcze w sprawie WPR określają aktywne zaangażowanie Komisji w ocenę planów 
strategicznych państw członkowskich, której celem jest zapewnienie skuteczności tych planów. 
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W związku z trwającymi negocjacjami między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej 
wstępną datę rozpoczęcia proponowanej reformy WPR przesunięto na dzień 1 stycznia 2023 r. 
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przeanalizował rezultaty osiągnięte w ramach 
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finansowanych z budżetu UE. Swoją analizę 
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Zbadał również, czy i w jaki sposób Komisja 
oraz współprawodawcy wykorzystali 
doświadczenia zgromadzone w toku 
poprzednich wieloletnich ram finansowych 
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