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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 20 czerwca 2019 r. 

Wydatki UE w obszarze polityki spójności 
należy w większym stopniu ukierunkować na 
wyniki – zwracają uwagę kontrolerzy 

Konieczne są większe starania na rzecz uwzględnienia aspektów skuteczności i wydajności w 
polityce spójności UE – wynika z nowego dokumentu analitycznego opublikowanego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrolerzy stwierdzili, że dążeniu do tego celu przy 
opracowywaniu przepisów nie zawsze towarzyszyły skuteczne działania w terenie. Wskazali 
szereg obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia, od planowania strategicznego i 
wdrażania polityki aż po monitorowanie i ocenę. Ostrzegli ponadto, że wprawdzie większy 
nacisk na uproszczenie wiąże się z szeregiem korzyści, może on jednak osłabić ukierunkowanie 
na wyniki w wydatkach w obszarze polityki spójności w okresie programowania 2021–2027. 

Około jednej trzeciej rocznego budżetu UE wynoszącego 140 mld euro przeznacza się na politykę 
spójności. Komisja Europejska podkreśla, że ukierunkowanie wydatków w tym obszarze na wyniki 
stanowi jedno z podstawowych założeń okresu programowania 2014–2020. Jest to również jeden 
z głównych celów leżących u podstaw wniosków ustawodawczych Komisji na lata 2021–2027. 

– Przeprowadzonej przez Trybunał analizie przyświecało 14 zasad przewodnich opartych na 
kompleksowych pracach kontrolnych z wielu lat. Trybunał uważa, że zasady te mają kluczowe 
znaczenie dla dopilnowania, by unijna polityka spójności była ukierunkowana na wyniki – 
stwierdziła Iliana Ivanova, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna 
za ten dokument analityczny. – Odnotowano pozytywne zmiany w ramach legislacyjnych, lecz w 
wielu obszarach takich jak planowanie strategiczne, wdrażanie polityki i zapewnienie trwałości 
projektów można wprowadzić dalsze usprawnienia. 

http://www.eca.europa.eu/


2 

 PL 

W dokumencie analitycznym przeanalizowano, w jaki sposób UE dążyła do tego, aby wydatki w 
obszarze polityki spójności były w większym stopniu ukierunkowane na wyniki. Ogólnie rzecz 
ujmując, kontrolerzy z zadowoleniem przyjęli postępy poczynione w ostatnich latach. Komisja 
podjęła w szczególności działania, by uwzględnić kluczowe cechy koncepcji w tym zakresie takie 
jak zdefiniowanie dobrych wyników i warunków koniecznych do ich osiągnięcia, sposoby pomiaru 
wyników oraz metody sprawozdawczości i oceny. Działania te nie zawsze przekładały się jednak 
na skuteczne wdrażanie w terenie.  

Jeśli chodzi o wnioski Komisji dotyczące następnego okresu programowania (2021–2027), 
kontrolerzy wyrazili uznanie dla sposobu, w jaki ukierunkowano środki UE na obszary, w których 
mogą mieć one największe oddziaływanie, a także dla wysiłków na rzecz wzmocnienia ram 
pomiaru wyników. Zwrócili jednak uwagę na brak ogólnounijnej strategii, która byłaby 
następczynią strategii „Europa 2020”, a także na ryzyko, że w przeglądach programów nie zostaną 
uwzględnione kwestie związane z wynikami. 

Kontrolerzy podkreślili także, jak istotne jest, by Parlament Europejski i Rada przyjęły ramy 
legislacyjne w odpowiednim terminie. Kumulujące się opóźnienia we wdrażaniu w połączeniu z 
nakładaniem się okresów kwalifikowalności sprawiają, że państwa członkowskie mniejszą uwagę 
poświęcają kwestiom związanym z wynikami, a większą – szybkiemu wydawaniu środków UE, tak 
aby nie stracić przyznanego im finansowania. 

 

Informacje dla redaktorów 

Zamierzeniem unijnej polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji między regionami UE w 
dążeniu do wyrównanego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego. W ramach tego 
obszaru polityki wydatkowane są środki stanowiące jedną trzecią budżetu UE na lata 2014–2020, 
tj. około 350 mld euro.  
Dokument analityczny przedstawia opis określonego obszaru polityki, ale nie zawiera nowych 
ustaleń kontroli. Wywiązując się ze swojego zadania polegającego na sporządzaniu sprawozdań w 
zakresie należytego zarządzania finansami, Trybunał przyczynił się znacząco do ukierunkowania 
działań w większym stopniu na osiąganie wyników. Analizę zawartą w dokumencie analitycznym 
oparto na kompleksowych pracach kontrolnych zrealizowanych w obszarze polityki spójności w 
ostatnim dziesięcioleciu (69 sprawozdań) i uzupełniono przeglądami informacji z innych źródeł.  

Dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Osiąganie zamierzonych 
wyników w obszarze polityki spójności” jest dostępny na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 
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