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Kroki podjęte przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w obliczu pandemii COVID-19 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął niezbędne kroki, by w dalszym 
ciągu skutecznie sprawować funkcje kontroli publicznej w UE oraz terminowo opracowywać sprawozdania z kontroli, 
opinie i przeglądy – w zakresie, w jakim jest to możliwe w tych trudnych czasach. Jednocześnie pragnie podziękować 
pracownikom służb, które ratują życie i są zaangażowane w walkę z pandemią w Luksemburgu, w UE, jak i na całym 
świecie. Trybunał wspiera politykę rządu Luksemburga w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Dąży także do 
uchronienia swojego personelu przed skutkami obecnego kryzysu zdrowotnego i przedsięwziął środki zapobiegawcze, 
tak aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ryzyko, na które narażeni są jego pracownicy i ich rodziny. 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 16 kwietnia 2020 r. 

Koszty wdrażania unijnej polityki spójności są 
stosunkowo niskie, ale dostępne informacje nie 
wystarczają do tego, by oszacować oszczędności 
z tytułu uproszczenia procedur  
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) to najważniejsze narzędzie 
realizacji polityki inwestycyjnej UE. Ich wdrażanie pociąga jednak za sobą koszty administracyjne. 
Jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, te koszty są stosunkowo 
niskie w porównaniu z kosztami innych podobnych programów finansowanych przez UE 
i organizacje międzynarodowe. Gromadzone dane na temat kosztów nie wystarczały jednak do 
tego, by oszacować wpływ uproszczenia przepisów regulujących wdrażanie funduszy polityki 
spójności UE.  

Celem unijnej polityki spójności jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między poszczególnymi 
regionami, restrukturyzacja podupadających stref przemysłowych oraz wspieranie współpracy 
w Unii Europejskiej. Wydatki w tym obszarze stanowią około 37% ogólnej kwoty wydatków 
z budżetu UE i w okresie 2014–2020 wyniosły 352 mld euro. 

Polityka spójności jest realizowana za pośrednictwem programów operacyjnych (PO). Zgodnie 
z przyjętym podejściem Komisja zatwierdza propozycje poszczególnych państw członkowskich, 
w jaki sposób wydatkowane mają być unijne i krajowe środki finansowe przydzielone na rzecz tych 
programów. Za faktyczne zarządzanie i kontrolę odpowiadają z kolei organy państw członkowskich. 
Państwa członkowskie mogą wystąpić o wsparcie finansowe z budżetu UE w ramach tzw. pomocy 
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technicznej z przeznaczeniem na wszelkie działania konieczne do realizacji danego programu, w tym 
na pokrycie niezbędnych kosztów personelu. 

– Informacje na temat kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z realizacją programów, 
które są finansowane ze środków UE, powinny być kompletne i ogólnodostępne, tak aby obywatele 
mieli pewność, że polityka wdrażana jest w wydajny sposób – powiedział Pietro Russo, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Przedstawione 
przez Trybunał ustalenia i wnioski są istotne dla okresu programowania 2021–2027 i mogą 
przyczynić się do zapewnienia większej skuteczności systemów zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich. 

Z ustaleń kontrolerów wynika, że administracyjne koszty wdrażania unijnych funduszy polityki 
spójności są niższe niż koszty innych programów finansowanych przez UE i organizacje 
międzynarodowe. Jednocześnie stwierdzili też, że Komisja nie gromadziła danych na temat tych 
kosztów w sposób kompletny, spójny i jednolity, co utrudnia wykorzystanie tych informacji na 
przykład w celu oceny wpływu uproszczenia przepisów unijnych na koszty administracyjne 
ponoszone w trakcie realizacji programów. W odniesieniu do okresu 2014–2020 Komisja oszacowała 
przykładowo, że wprowadzenie szeregu uproszczeń powinno przełożyć się na obniżenie kosztów 
administracyjnych. Tymczasem, jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Trybunał, państwa 
członkowskie spodziewają się wzrostu tych kosztów. W tym kontekście kontrolerzy są zdania, że 
w okresach 2014–2020 i 2021–2027 zakładane oszczędności z tytułu uproszczeń mogą nie zostać 
osiągnięte, gdyż wpływ wprowadzonych uproszczeń zależy w dużej mierze od praktyk 
administracyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym.  

Kontrolerzy zalecają, by Komisja poszukiwała dalszych potencjalnych oszczędności, analizując 
w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi praktyki administracyjne stosowane na szczeblu 
krajowym, a także by monitorowała, czy faktycznie doszło do obniżenia kosztów w zakładanym 
wymiarze. 

 

Informacje dla redaktorów  
Polityka spójności opiera się na trzech spośród pięciu europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych (funduszy ESI): Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu 
Spójności i Europejskim Funduszu Społecznym (EFS). Te trzy fundusze podlegają wspólnym zasadom, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w osobnych rozporządzeniach dotyczących każdego 
z nich. Na okres programowania 2014–2020 zatwierdzono 391 programów operacyjnych. Programy 
te są w nadal w trakcie realizacji. 

Trybunał regularnie przeprowadza kontrole w obszarze polityki spójności. Najnowsze publikacje na 
ten temat to przegląd nr 3/2019 pt.„Alokacja środków finansowych w ramach polityki spójności dla 
państw członkowskich na lata 2021–2027” oraz przegląd nr 8/2019 pt.„Osiąganie zamierzonych 
wyników w obszarze polityki spójności”. 

Sprawozdanie specjalne nr 7/2020 pt. „Wdrażanie polityki spójności – koszty są stosunkowo niskie, 
ale dostępne informacje nie wystarczają, by oszacować oszczędności z tytułu uproszczenia 
procedur” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału w 23 językach.  

 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45547 / Tel. kom.: (+352) 691 553547  
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