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Luksemburg, 28 marca 2019 r.
Kontrolerzy unijni objaśniają alokację środków budżetowych w
ramach polityki spójności UE po 2020 r.
W nowym przeglądzie punktowym w trybie pilnym opublikowanym dziś przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy wzięto pod lupę proces ustalania wysokości środków finansowych z
funduszy spójności, które zostaną udostępnione państwom UE w ramach kolejnego
siedmioletniego planu wydatkowania.
– Bieżący rok ma decydujące znaczenie dla kolejnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej.
Wszystkie zainteresowane strony powinny podejmować świadome decyzje, tak aby polityka
spójności przynosiła lepsze rezultaty nawet pomimo ograniczonego budżetu – stwierdziła Iliana
Ivanova, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za ten przegląd. –
W związku z tym w przeglądzie Trybunału w przystępny sposób wyjaśniono skomplikowany
proces alokacji środków z funduszy spójności dla państw członkowskich. Mamy nadzieję, że
dokument ten będzie stanowił przyczynek do konstruktywnej dyskusji na ów temat.
W przeglądzie punktowym w trybie pilnym w ogólnym zarysie przedstawiono, w jaki sposób UE
przydziela poszczególnym państwom członkowskim i regionom środki finansowe na rzecz polityki
spójności – prowadzonej z myślą o zmniejszaniu nierówności między bogatymi i ubogimi
regionami Europy. Porównano w nim kwoty proponowane na okres programowania 2021–2027 z
kwotami przydzielonymi na poprzedni okres, tj. na lata 2014–2020. Przegląd zawiera także
konkretne przykłady obliczeń dokonywanych w toku procesu alokacji.
Komisja Europejska zaproponowała, aby budżet UE na lata 2021–2027 wyniósł 1 279 mld euro,
przy czym na wydatki w ramach polityki spójności przeznaczono by 373 mld euro, tj. o 10% mniej
niż w poprzednim okresie programowania. Proces alokacji jest w dużej mierze podobny do tego,
który był stosowany w poprzednich okresach. Działania Komisji są wprawdzie bardziej przejrzyste
niż dotychczas, jednakże sama procedura nadal jest stosunkowo skomplikowana.
Decyzja o tym, jaka część całkowitego siedmioletniego budżetu UE ma zostać przeznaczona na
politykę spójności, ma zasadniczo charakter polityczny. Następnie Komisja przydziela państwom
członkowskim i regionom środki z funduszy polityki spójności – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności Plus i Funduszu Spójności – stosując szereg

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie przeglądu punktowego w trybie pilnym opublikowanego przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst przeglądu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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procesów opartych na określonej metodyce. Alokacja większości środków dla państw i regionów
przebiega w oparciu o ich względną zamożność.
Państwa i regiony mogą także uzyskać środki finansowe na podstawie czynników gospodarczospołecznych i środowiskowych, takich jak stopa bezrobocia młodzieży lub poziom wykształcenia.
Po raz pierwszy przy alokacji bierze się pod uwagę migracje i emisję gazów cieplarnianych, ale –
jak twierdzą kontrolerzy – ich wpływ jest ograniczony.
Wysokość środków finansowych proponowanych dla poszczególnych państw w ramach polityki
spójności na lata 2021–2027 zmieniła się także dlatego, że w porównaniu z poprzednim okresem
programowania wzrósł lub obniżył się poziom zamożności wielu regionów i państw. Maksymalna
pula środków, którą może otrzymać dane państwo z funduszy spójności, jest jednak o 8% wyższa
niż w latach 2014–2020, a minimalna pula – niższa o 24%. Te górne i dolne limity uniemożliwiają
zbyt duże wahania między alokacjami przyznanymi poszczególnym państwom członkowskim w
następujących po sobie siedmioletnich okresach programowania.
W opublikowanych przez Komisję wnioskach dotyczących kolejnego okresu programowania po
raz pierwszy podane zostały konkretne kwoty w podziale na państwa członkowskie. Zgodnie z
proponowanymi rozwiązaniami pula środków z funduszy spójności byłaby wyższa w przypadku
siedmiu państw, w przypadku sześciu państw – pozostałaby na tym samym poziomie, a w
przypadku 14 państw – byłaby niższa. Tak jak w poprzednich okresach programowania, trzy
czwarte łącznych środków przydzielono regionom uboższym i słabiej rozwiniętym. Wysokość
początkowych alokacji będzie w następnej kolejności przedmiotem negocjacji z udziałem
instytucji UE i państw członkowskich.
Informacje dla redaktorów
Parlament Europejski i Rada mają podjąć decyzję na temat proponowanych alokacji dla
poszczególnych państw członkowskich w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W przeglądzie punktowym pominięto wszelkie kwestie związane z brexitem.
Przegląd punktowy w trybie pilnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Alokacja
środków finansowych w ramach polityki spójności dla państw członkowskich na lata 2021–2027”
jest dostępny na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
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