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Kontrolerzy UE wskazują główne obszary polityki 
spójności, w których po 2020 r. należy wprowadzić 
uproszczenia 
Uproszczenie zasad wydatkowania środków w obszarze spójności należy do największych 
wyzwań, z którymi należy się zmierzyć w okresie po 2020 r. W nowym dokumencie 
analitycznym opracowanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy kontrolerzy określili 
zbiór zasad, którymi należy się kierować podczas prac nad nowymi przepisami, oraz główne 
obszary, które wymagają uwagi ze strony Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego 
i państw członkowskich.  

– Na przestrzeni lat, mimo wysiłków Komisji Europejskiej, realizacja polityki spójności stała się 
nadmiernie skomplikowana – stwierdził Ladislav Balko, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za ten dokument analityczny. – Istnieje zgoda co do tego, że 
po 2020 r. konieczne jest dalsze jej uproszczenie, lecz niezbędna jest również jasność co do celów 
uproszczenia i sposobu, w jaki należy je przeprowadzić. 

Kontrolerzy proponują, by wytyczne dotyczące uproszczenia tej polityki po 2020 r. obejmowały 
jasno zdefiniowaną strategię oraz usystematyzowane, oparte na konkretnych danych podejście. 
W celu uzyskania faktycznego uproszczenia wszystkie podmioty – Komisja, Parlament Europejski, 
Rada i państwa członkowskie – muszą wykazać silne zaangażowanie. Powinny też mieć na uwadze 
to, że uproszczenie nie jest celem samym w sobie i nie powinno wobec tego narażać na szwank 
wypracowanych wcześniej usprawnień w zakresie kontroli wewnętrznej.  

Kontrolerzy wskazali pięć głównych obszarów, które wymagają szczególnej uwagi Komisji, 
Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich: 

• Proste, jasne i stabilne przepisy oraz harmonizacja przepisów dotyczących różnych 
funduszy i programów.  

• Struktura zarządzania programami operacyjnymi – przyjęte obecnie rozwiązania 
obejmują ponad 390 programów, którymi zarządza i nad którymi kontrolę sprawuje około 1 400 
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organów. Rozwiązania te zwiększają niepotrzebnie złożoność struktury i utrudniają skuteczną 
realizację polityki.  

• Tzw. „gold-plating” (nadmiernie skomplikowane zasady na poziomie państwa 
członkowskiego) i brak skuteczności administracyjnej w wyborze projektów i monitorowaniu 
programów – dzięki lepszemu wykorzystaniu nowoczesnej technologii można poczynić znaczne 
oszczędności. 

• Korzystanie z uproszczonych form kosztów i innych działań opartych na warunkach – 
Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić większy nacisk na osiąganie wyników, gdy 
płatności uzależnione są od spełnienia określonych warunków.  

• Skuteczność i wydajność kontroli – Komisja powinna określić jasne rozwiązania 
dotyczące zakresu i częstotliwości przeprowadzania weryfikacji na wszystkich szczeblach. 
Państwa członkowskie powinny wyeliminować takie problemy jak konieczność wielokrotnego 
składania tych samych dokumentów.  

Informacje dla redaktorów 

Dokument analityczny nie jest sprawozdaniem z kontroli, lecz przeglądem opartym na 
powszechnie dostępnych informacjach i na pracach kontrolerów w danym obszarze polityki. 

Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji między poziomami rozwoju państw 
członkowskich i regionów. Łączny budżet Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 wynosi 350 mld euro. 

Jutro Komisja ma przedstawić wnioski ustawodawcze dotyczące polityki spójności. 

Dokument analityczny Trybunału pt. „Simplification in post-2020 delivery of Cohesion Policy” 
[Uproszczenia w realizacji polityki spójności po 2020 r.] jest obecnie dostępny na stronie 
Trybunału (eca.europa.eu) w j. angielskim, a wkrótce ukaże się w kolejnych wersjach językowych. 
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