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Zdaniem kontrolerów unijnych finansowanie oparte
na wynikach nie stanowi jeszcze integralnej części
polityki spójności
UE wdraża strategie polityczne, które mają służyć poprawie spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej państw członkowskich. W okresie 2014–2020 Unia wprowadziła trzy specjalne
instrumenty, których celem jest zapewnienie zachęt do osiągania wyników. Tymczasem jak wynika
ze sprawozdania specjalnego na temat finansowania opartego na wynikach w obszarze polityki
spójności opublikowanego dziś przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, wciąż pozostaje wiele do
zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienie, by finansowanie przydzielano na rzecz tych działań
i projektów, które pozwalają uzyskać najlepsze rezultaty.

UE realizuje cele w obszarze polityki spójności w drodze współfinansowania inwestycji
w państwach członkowskich. Rezultaty tych inwestycji mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia
tych celów. Finansowanie w obszarze polityki spójności, które byłoby w większym stopniu oparte
na wynikach, mogłoby pomóc UE w przeznaczeniu środków na najskuteczniejsze programy
i środki oraz w osiągnięciu najlepszych rezultatów.
W okresie 2014–2020 na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów wprowadzono
trzy instrumenty, które zapewniają państwom członkowskim zachęty finansowe premiujące
uzyskiwanie rezultatów i jak najbardziej gospodarne wykorzystanie środków finansowych.
Zgodnie z rozporządzeniem należało zagwarantować warunki pozwalające na skuteczne
i efektywne wykorzystanie środków funduszy ESI (tzw. warunki wstępne). W rozporządzeniu
ustanowiono ponadto rezerwę wykonania opiewającą na 20 mld euro (tj. 6% wydatków
w obszarze polityki spójności), która miała zostać udostępniona na rzecz pomyślnie
zrealizowanych osi priorytetowych w 2019 r., na ostatnie dwa lata okresu programowania.
Wprowadzono również modele finansowania oparte na wynikach, które uzależniają w pewnej
mierze otrzymanie wsparcia finansowego ze środków UE od uzyskania wcześniej określonych
produktów i rezultatów lub od spełnienia pewnych warunków.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny
tekst sprawozdania dostępny jest na stronie eca.europa.eu.
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Trybunał przeprowadził kontrolę w celu oceny, na ile Komisja i państwa członkowskie
wykorzystywały te nowe instrumenty na potrzeby finansowania opartego na wynikach w okresie
2014–2020.
– Trybunał ustalił, że wprowadzenie ram wykonania w okresie 2014–2020 przyczyniło się do
zmiany ogólnego podejścia do zarządzania finansami w obszarze polityki spójności – powiedział
Ladislav Balko, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to
sprawozdanie. – Kontrolerzy Trybunału stwierdzili jednocześnie, że w obszarze polityki spójności
nadal nie ma wyraźnego powiązania pomiędzy finansowaniem a wynikami programów. Choć te
trzy nowe instrumenty wprowadzone na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów
na lata 2014–2020 przełożyły się na zastosowanie nowych podejść do wdrażania, nie wpłynęły
one w sposób zauważalny na to, w jaki sposób przydziela się i wypłaca środki UE.
Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń pod adresem Komisji dotyczących przyszłych ulepszeń.
Zalecają między innymi, żeby w okresie programowania 2021–2027 wykorzystać pełny potencjał
warunków podstawowych (przypominających warunki wstępne, które też zastąpiły). Ponadto
zachęcają Komisję do tego, by ta przygotowała na wczesnym etapie grunt pod skuteczny przegląd
śródokresowy w okresie 2021–2027. Sugerują również, by doprecyzować przepisy dotyczące modelu
finansowania niepowiązanego z kosztami, jak i podejście do poświadczania wiarygodności
w odniesieniu do finansowania UE przy wykorzystaniu tego modelu.
Informacje ogólne
Ściślejsze powiązanie polityki spójności z wynikami to wspólny cel Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji. Zasoby finansowe przydzielone na wdrażanie polityki spójności odpowiadają około jednej
trzeciej budżetu UE (357 mld euro w okresie finansowania 2014–2020 oraz 373 mld euro w okresie
2021–2027). Wydatki oparte są na systemie wspólnej odpowiedzialności Komisji Europejskiej oraz
organów krajowych.
Sprawozdanie specjalne nr 24/2021 pt. „Finansowanie oparte na wynikach w obszarze polityki
spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 2014–2020 nadal występowały przeszkody” jest
dostępne na stronie internetowej Trybunału w języku angielskim. Wkrótce ukażą się również inne
wersje językowe.
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