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I. ODPOWIEDZI KOMISJI I ESDZ W SKRÓCIE 

Programy transgraniczne prowadzone wzdłuż zewnętrznych granic lądowych i morskich UE są 
wyjątkową formą współpracy między państwami członkowskimi i sąsiadującymi krajami 
partnerskimi. Współpraca ta przewiduje zacieśnienie kontaktów międzyludzkich i wymiany 
doświadczeń na poziomie regionalnym i lokalnym z udziałem szerokiego grona podmiotów (gmin, 
organizacji pozarządowych, uniwersytetów itp.). Programy współpracy transgranicznej (CBC) 
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na lata 2014–2020 są wysoko cenione 
przez wszystkie zainteresowane strony i powszechnie postrzegane jako udane sposoby jednoczenia 
UE i jej państw sąsiadujących w kwestii wspólnych wyzwań i priorytetów, przy czym zaangażowanie 
i partnerstwo stanowią główny element tej współpracy.  

Współpraca ta odgrywa szczególną rolę jako część zestawu narzędzi polityki zagranicznej UE. 
W wielu przypadkach programy ENI-CBC umożliwiły współpracę, która w przeciwnym razie nie 
miałaby miejsca lub byłaby utrudniona z powodów politycznych; na przykład współpraca między 
Izraelem a sąsiadującymi z nim krajami arabskimi. W związku z tym współpraca transgraniczna jest 
istotnym narzędziem apolitycznym przyczyniającym się do budowania zaufania. Jest to znaczący 
atut i wartość dodana, które są uznawane przez wszystkich zaangażowanych partnerów.  

Programy ENI-CBC mają również zasadnicze znaczenie dla niwelowania luk w rozwoju obszarów 
przygranicznych oraz sprostania wyzwaniom, które wykraczają poza granice państw, np. zmiana 
klimatu czy jakość sieci połączeń. Umożliwiając rozwiązywanie takich problemów za pomocą 
szczególnego modelu zarządzania współpracą, współpraca transgraniczna w ramach ENI okazała 
się być skutecznym instrumentem do wypracowania wspólnych rozwiązań.  

Komisja z zadowoleniem przyjmuje ogólne wnioski zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału 
potwierdzające, że programy ENI-CBC zapewniły adekwatne i wartościowe wsparcie dla 

regionów po obu stronach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę czas jej 
przeprowadzenia, siłą rzeczy kontrolą można było objąć jedynie częściowe wyniki programów ENI-
CBC, których pełne wdrażanie rozpoczęło się w 2019 r. Całościowe wyniki będą znane dopiero 
w momencie zamknięcia programów, w 2025 r. 

Komisja przyznaje, że komplementarność instrumentów UE wdrażanych na tym samym terytorium 
można zawsze zwiększyć. Z zadowoleniem przyjmujemy zainteresowanie delegatur Unii byciem 
bardziej zaangażowanymi i lepiej informowanymi o współpracy. Z zadowoleniem przyjmujemy 
również wniosek Trybunału dotyczący konieczności większego udziału delegatur Unii i uważamy, że 
taki udział musi być zgodny z zasadami zarządzania tymi programami w ramach podejścia 
opartego na zarządzaniu dzielonym.  

Komisja dostrzega niektóre z problemów, z którymi zmagano się w przeszłości przy wdrażaniu 
programów ENI-CBC, takie jak ich późne rozpoczęcie, pewne uchybienia w monitorowaniu wyników 
lub niewystarczający dostęp do narzędzi sprawozdawczych w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych. Komisja rozwiązała te problemy poprzez włączenie ENI-CBC do ogólnych ram Interreg 
objętych polityką spójności. W „programach Interreg NEXT”, jak je obecnie nazywamy, w latach 
2021–2027 będzie można korzystać z uproszczonych ram prawnych, nowych procedur i stałego 
wysokiego poziomu zaangażowania mimo bezprecedensowych wyzwań, które powstały w wyniku 
agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Programy Interreg NEXT będą głównym elementem wsparcia UE 
dla Ukrainy i jej mieszkańców na ich europejskiej drodze, przyczyniając się do budowania zdolności 
i zacieśniania więzi współpracy z UE w jej regionach przygranicznych.  
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II. ODPOWIEDZI KOMISJI I ESDZ NA GŁÓWNE 
UWAGI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU 
OBRACHUNKOWEGO  

1. Komplementarność programów ENI-CBC z innymi programami 

finansowanymi przez UE  

Komisja z zadowoleniem przyjmuje główną uwagę Trybunału, że programy ENI-CBC opracowano 
w sposób partycypacyjny i określono w nich priorytety odpowiadające wspólnym wyzwaniom 
regionów przygranicznych. Zauważa również, że Trybunał uznał, iż cele tematyczne wybrane 
w programach były zgodne z ich analizą wyzwań i słabych stron regionów1 oraz że społeczeństwo 
obywatelskie odegrało istotną rolę w określeniu potrzeb i priorytetów uczestniczących regionów2. 

Komisja wspiera i propaguje koordynację między programami i narzędziami UE w celu zwiększenia 
synergii między nimi i uniknięcia podwójnego finansowania. Z zadowoleniem przyjmujemy uwagę 
Trybunału, że Komisja dołożyła starań, aby uniknąć podwójnego finansowania projektów i określić 
możliwe synergie3. Komisja wydała również zalecenie do programów dotyczące tych kwestii. 
Ponadto, przy wsparciu Komisji, w lipcu 2020 r. w ramach programu Interact i projektu TESIM 
(projekt pomocy technicznej Komisji zapewniający wsparcie na rzecz programów ENI-CBC) 
utworzono platformę dialogu „Poprawa synergii w regionie Morza Śródziemnego”. Platforma ta jest 
otwarta dla wszystkich programów Interreg na lata 2021–2027, które są prowadzone w regionie 
Morza Śródziemnego, i ułatwia lepszą koordynację zarówno podczas programowania, jak 
i wdrażania. Komisja odnotowuje również dostrzeżenie przez Trybunał starań koordynacyjnych 
podejmowanych w ramach projektu TESIM, programu Interact oraz samych programów ENI-CBC4.  

Instytucje zarządzające są odpowiedzialne za zapewnienie synergii i unikanie powielania lub 
podwójnego finansowania. W tym względzie Komisja nie zgadza się, że prowadzona koordynacja 
jest „niewystarczająca” i że występuje „brak zorganizowanej koordynacji”5. 

Komisja i ESDZ uważają, że istotne jest, aby delegatury Unii miały większy udział w programach 
ENI-CBC i Interreg NEXT6. Ramy prawne polityki spójności jednak jasno określają rolę Komisji we 
wdrażaniu programów. W ramach zarządzania dzielonego odpowiedzialność za wybór projektów 
i monitorowanie na poziomie projektu spoczywa na państwach uczestniczących i organach 
wdrażających program, a nie na Komisji. 

W przypadku programów na lata 2021–2027 Komisja znacznie uprościła procedury ustanawiania 
programów w ramach środków z zakresu polityki spójności. W szczególności zniesiono wyznaczanie 

                                                 
1 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 15.  

2 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 22.  

3 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 23.  

4 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 28. 

5 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 29. 

6 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 31. 
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organów wdrażających program, co powinno pomóc w zapobieganiu opóźnieniom stwierdzonym 
w okresie 2014–20207 i przyspieszyć rozpoczęcie przyszłych programów.  

2. Wybór, monitorowanie i sprawozdawczość  

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału co do procesu wyboru określonego jako „w 
przeważającej mierze przejrzysty i [mający] na celu wybór najbardziej odpowiednich projektów ENI-
CBC” oraz roli Komisji i instytucji zarządzających w zapewnieniu przydatnych wytycznych 
dotyczących wdrażania projektów i ograniczania ryzyka nadużyć finansowych. Odnotowujemy 
ustalenia Trybunału związane z przewidywanymi (dobrymi) wynikami projektów, jak również 
z pewnym słabszym oddziaływaniem transgranicznym w mniejszej części skontrolowanych 
projektów. Na początku października 2022 r. Komisja uzyskała od organów wdrażających program 
informacje, że uchybienia stwierdzone przez Trybunał są tymczasem eliminowane, przynajmniej 
częściowo8. Na przykład budowa drogowego przejścia granicznego w Malhowicach w Polsce, które 
zwiększy transgraniczny wymiar projektu dotyczącego drogi wojewódzkiej nr 885, jest w toku 
i powinna zostać zakończona w 2025 r. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od organów 
wdrażających program wszystkie opóźnione kontrole na miejscu przewidziane w planie rocznym na 
lata 2020–2021 zostały przeprowadzone do końca czerwca 2022 r. 

Jeżeli chodzi o monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do programów, we wszystkich 
programach wybrano co najmniej jeden wspólny wskaźnik produktu dla każdego priorytetu, co 
pozwala uzyskać wiarygodny stopień agregacji na poziomie ENI-CBC9. Planowane są dalsze prace 
mające na celu wsparcie programów, w tym poprzez pomoc techniczną, aby ułatwić dokładne 
ustanowienie systemu wskaźników na poziomie projektu.  

3. Programy NEXT i perspektywy na przyszłość 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Trybunał, że zmiany wprowadzone w nowych 
ramach prawnych i procedurach na lata 2021–2027 odzwierciedlają wnioski wyciągnięte 
z przeszłości. Komisja jest przekonana, że wprowadzone środki upraszczające przyniosą wymierne 
korzyści dla programów, a także dla ich wdrażania oraz dla beneficjentów projektów. Komisja 
uważa, że nowe rozporządzenia zapewniają więcej niż wystarczająco solidny system wykrywania 
wszelkich uchybień w systemach zarządzania i kontroli programów, bez negatywnych skutków 
i długich opóźnień, które powodowała wcześniejsza procedura wyznaczania10. Podobnie Komisja 
dostrzega jedynie korzyści i brak znaczącego ryzyka przy stosowaniu uproszczonej procedury 
w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych. Przepisy nadal przewidują możliwość 
wydania przez Komisję opinii przed wyborem projektu, ale interwencja ta nie powinna opóźniać 
wdrażania takich projektów. 

Komisja uważa, że uchybienia w systemach monitorowania i sprawozdawczości ENI-CBC wykryte 
przez Trybunał zostały odpowiednio uwzględnione w nowych rozporządzeniach. W programach 
należy stosować ramy wykonania określone w polityce spójności przewidujące ustanowienie 
jasnego systemu wspólnych wskaźników produktów i rezultatów. Komisja wielokrotnie zachęcała do 
stosowania tych wspólnych wskaźników w programach i we wszystkich programach Interreg NEXT 

                                                 
7 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 33. 

8 Zob. uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 59 i 66. 

9 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 61. 

10 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 77. 
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zdecydowano się na korzystanie z nowych wspólnych wskaźników produktu i rezultatu, dzięki czemu 
stopień agregacji w przypadku programów na lata 2021–2027 będzie znacznie wyższy niż w latach 
2014–202011.  

Przyjęcie wieloletniego dokumentu strategicznego zostało rzeczywiście opóźnione z powodu 
rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Został on jednak przyjęty 12 sierpnia.  

Ze względu na rosyjską agresję militarną na Ukrainę wszystkie działania UE w zakresie współpracy 
z Rosją i Białorusią zostały zawieszone, a programy współpracy z tymi dwoma państwami na lata 
2021–2027 prawdopodobnie nie zostaną rozpoczęte w najbliższej przyszłości. Mimo niezwykle 
trudnego kontekstu politycznego, w regionie Morza Śródziemnego utrzymuje się entuzjazm i wysoki 
poziom zaangażowania we współpracę w ramach południowego sąsiedztwa.  

Oprócz tego współpraca z Ukrainą i Republiką Mołdawii nabiera dalszego tempa i znaczenia, 
ponieważ oba państwa uzyskały status krajów kandydujących do UE. Inicjatywa Interreg stwarza 
wyjątkową okazję dla Ukrainy i Republiki Mołdawii do bezpośredniego uczestnictwa w programach 
objętych zarządzaniem dzielonym. Dzięki inwestycjom w edukację, ochronę zdrowia, zieloną 
infrastrukturę lub zarządzanie przejściami granicznymi programy Interreg NEXT pomogą sprostać 
różnym wyzwaniom i pilnym potrzebom regionów przygranicznych w krajach partnerskich, a także 
zapewnią regionalnym i lokalnym zainteresowanym stronom nieocenione możliwości zwiększenia 
ich zdolności poprzez realizację wspólnych projektów z ich odpowiednikami z państw członkowskich. 
Komisja dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić tę współpracę zarówno pod względem 
finansowym, jak i w drodze dostosowania ram prawnych. Komisja robi również wszystko, aby 
przyjąć nowe programy do końca 2022 r., aby móc jak najszybciej rozpocząć nowe projekty 
współpracy i inwestycje w regionach przygranicznych.  

III. ODPOWIEDZI KOMISJI I ESDZ NA WNIOSKI I 
ZALECENIA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU 
OBRACHUNKOWEGO  

Zalecenie 1 – Usprawnienie koordynacji międzyprogramowej  

Komisja powinna: 

(a) ocenić, w ramach przeglądu projektów programów Interreg NEXT, czy w programach, które 

częściowo pokrywają się geograficznie, zobowiązano się do zapewnienia koordynacji 

międzyprogramowej, komplementarności i synergii;  

(b) zweryfikować, w ramach swojej roli w zakresie monitorowania, skuteczne wdrożenie 

ustanowionych mechanizmów koordynacji międzyprogramowej. 

Termin realizacji zalecenia a): 31 grudnia 2022 r. 

Termin realizacji zalecenia b): 30 czerwca 2023 r. 

                                                 
11 Zob. uwaga Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 81. 
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Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Jeżeli chodzi o lit. a), w odniesieniu do wszystkich programów Interreg na lata 2021–2027, w tym 
Interreg NEXT, istnieje obowiązek opisania w dokumencie programowym sposobu uwzględnienia 
komplementarności i synergii z innymi programami i instrumentami finansowania (art. 17 ust. 3 
lit. b) pkt (ii) rozporządzenia w sprawie Interreg). W związku z tym Komisja sprawdza podczas oceny 
jakości programów i przed ich zatwierdzeniem, czy wymóg ten jest spełniony. Ocena ta obejmuje 
opis sposobu, w jaki organy wdrażające program zamierzają koordynować działania z innymi 
źródłami finansowania unijnego, w tym w przypadku dwustronnej współpracy UE z krajami 
partnerskimi. Koordynacja ta może być różna w zależności od złożoności, kontekstu i szczególnych 
cech geograficznych danego programu.  

W odniesieniu do lit. b) Komisja zweryfikuje, czy organy wdrażające program prowadzą koordynację 
międzyprogramową swoich programów Interreg NEXT.  

Zalecenie 2 – Zwiększenie skali udziału delegatur Unii 

W ramach swoich kompetencji doradczych Komisja powinna systematycznie zapraszać, w charakterze 

obserwatorów, ESDZ i odpowiednie delegatury Unii do udziału w pracach wspólnych komitetów 

programowych i wspólnych komitetów monitorujących. 

Termin realizacji: 31 marca 2023 r. 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej jest jednostką koordynującą ds. zarządzania programami ENI-
CBC i Interreg NEXT i w związku z tym reprezentuje Komisję Europejską w komitetach 
monitorujących. Podobnie jak w przypadku wszystkich programów polityki spójności, główna 
dyrekcja generalna przeanalizuje program spotkania każdego komitetu monitorującego i zadba 
o odpowiednią reprezentację Komisji, a także współpracowników z Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych i delegatur Unii.  

Komisja zapewni systematyczną wymianę dokumentacji komitetu monitorującego z odpowiednimi 
współpracownikami, w tym z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i delegatur Unii. Taka 
praktyka jest już stosowana w przypadku niektórych programów ENI-CBC, np. ENI-CBC „Basen 
Morza Śródziemnego”.  

Komisja podkreśla, że wspólne komitety programowe nie są formalnymi organami programu. Są 
one powoływane ad hoc przez państwa uczestniczące w celu sporządzenia dokumentów 
dotyczących nowych programów. Przestaną one istnieć w 2022 r. po przyjęciu programów. 

Zalecenie 3 – Dostosowanie narzędzia informatycznego 

służącego do zgłaszania nadużyć finansowych  

Komisja powinna umożliwić organom ds. zwalczania nadużyć finansowych w państwach niebędących 

członkami UE (wskazanych w umowach w sprawie finansowania) zgłaszanie potencjalnych 

nieprawidłowości bezpośrednio przy użyciu systemu zarządzania nieprawidłowościami. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2023 r. 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 
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Dostęp do nowych organów sprawozdawczych i użytkowników jest technicznie możliwy. Może on 
być i będzie udzielony. Komisja chciałaby jednak podkreślić, że przy obecnym poziomie dostępnych 
zasobów ludzkich zapewnienie nowym użytkownikom szkoleń, wytycznych i pomocy może stanowić 
wyzwanie. Komisja zwraca również uwagę, że w państwach niebędących członkami UE 
korzystających z unijnej pomocy mogą pojawić się wątpliwości co do kompetencji w zakresie 
zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu systemu zarządzania nieprawidłowościami na poziomie 
krajowym. 

Zalecenie 4 – Zapewnienie wytycznych dotyczące 

monitorowania trwałości rezultatów po zakończeniu 

realizacji projektów 

Komisja powinna zapewnić wytyczne w formie doradztwa i wsparcia dotyczące monitorowania 

trwałości projektów (finansowanych w ramach programów ENI-CBC i Interreg NEXT), z zaleceniem, aby 

w ramach projektów o określonej wartości lub zawierających element infrastrukturalny sporządzano 
dla instytucji zarządzających sprawozdania na temat trwałości rezultatów projektów po ich 

zakończeniu. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2023 r. 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Trwałość rezultatów projektów ma istotne znaczenie dla realizacji wszelkiej polityki UE. Komisja 
będzie aktywnie zajmować się kwestią trwałości rezultatów projektów ENI-CBC podczas wydarzeń 
związanych z wymianą doświadczeń skierowanych do organów wdrażających program, takich jak 
Grupa Konsultacyjno-Koordynacyjna ds. ENI-CBC lub w trakcie spotkań komitetu monitorującego.  

Komisja podkreśla, że w przypadku programów Interreg NEXT trwałość operacji jest wymogiem 
regulacyjnym na podstawie art. 65 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–
2027. Zgodnie z tym wymogiem organy wdrażające program będą podejmować działania 
następcze w związku z trwałością.  

Zalecenie 5 – Konsultacje ze wszystkimi właściwymi służbami 

w sprawie dużych projektów infrastrukturalnych 

Ze względu na strategiczne znaczenie dużych projektów infrastrukturalnych w stosunkach 

dwustronnych z krajami partnerskimi, Komisja powinna zapewnić, aby Dyrekcja Generalna ds. Polityki 

Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) konsultowała się ze wszystkimi właściwymi dyrekcjami 

generalnymi, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i delegaturami Unii w sprawie wykazu 

planowanych projektów i związanych z nimi dokumentów koncepcyjnych. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2022 r. 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Zgodnie z art. 57 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie Interreg na lata 2021–2027 DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej będzie otrzymywać wykazy planowanych dużych projektów 
infrastrukturalnych, jak również dokumenty koncepcyjne określające lokalizację, budżet, partnera 
wiodącego i partnerów, a także główne cele i zakładane wyniki dużych projektów 
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infrastrukturalnych, które mają być finansowane w ramach programów Interreg NEXT. DG ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej będzie konsultować się z odpowiednimi służbami, w tym z ESDZ 
i delegaturami Unii, zarówno w sprawie wykazów, jak i dokumentów koncepcyjnych. 

Zalecenie 6 – Zwiększenie wykorzystania wspólnych 

wskaźników 

Dokonując przeglądu projektów programów Interreg NEXT, Komisja powinna ocenić spójność 

wskaźników i propagować jak najszersze wykorzystanie wspólnych wskaźników produktu i wyniku. 

Termin realizacji: bezzwłocznie  

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Zwiększone wykorzystanie wspólnych wskaźników zostało zapisane w rozporządzeniach na lata 
2021–2027. Rozporządzenia przewidują systemowe podejście do wyników, monitorowania i oceny 
oraz określają wspólne wskaźniki produktu i rezultatu, które mają być wykorzystywane w możliwie 
najszerszym stopniu. Ma to zastosowanie również do programów Interreg NEXT, a Komisja 
kontroluje spójność wskaźników podczas oceny jakości wszystkich projektów programów. Opisy 
metodologiczne wspólnych wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w dokumencie 
roboczym służb Komisji SWD(2021) 198. 
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