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Treść 

 

Celem niniejszego studium jest ocena zdolności administracyjnych państw 

członkowskich w zakresie wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 oraz 

ocena postępu przygotowań poczynionych na szczeblu administracyjnym w celu 

pomyślnego rozpoczęcia okresu programowania. Analiza czternastu studiów 

przypadku pozwala na stwierdzenie, że na szczeblu unijnym oraz na szczeblu 

poszczególnych państw członkowskich przygotowywano, w oparciu o wnioski 

wyciągnięte z poprzednich okresów programowania, środki upraszczające, ale 

wydajne i skuteczne zarządzanie funduszami w latach 2014-2020 nadal będzie 

stanowiło dla organów krajowych i regionalnych wyzwanie administracyjne. 
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STRESZCZENIE 
 

Na początku okresu programowania polityki spójności w latach 2014-2020 państwa 

członkowskie finalizowały przygotowywanie umów partnerstwa i programów operacyjnych. 

Wśród nowych aspektów okresu programowania 2014-2020 można wymienić zacieśnienie 

współpracy między różnymi partnerami w państwach członkowskich oraz poprawę 

koordynacji działań na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Wymóg jednoczesnego 

opracowania umów partnerstwa i programów operacyjnych powoduje znaczne obciążenia 

administracyjne. Już niskie wskaźniki wykorzystania środków oraz wyniki ocen 

śródokresowych z okresu programowania 2007-2013 wskazywały na potrzebę znacznej 

poprawy zdolności administracyjnych w wielu państwach członkowskich. Zdolności 

administracyjne dotyczą wielu różnych poziomów i aspektów zarządzania, w tym 

zarządzania zasobami kadrowymi, a także krajowych i regionalnych ram i procedur 

prawnych. 

 

Celem niniejszego studium jest pokazanie, jakie wnioski państwa członkowskie wyciągnęły 

z poprzedniego okresu programowania i jak poprawa zdolności administracyjnych ułatwia 

przygotowanie do okresu programowania 2014-2020. W czternastu studiach przypadku 

opisano stan zaawansowania przygotowań systemów administracyjnych w Austrii, Bułgarii, 

Chorwacji, Republice Czeskiej, Estonii, Finlandii, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we 

Włoszech, w Luksemburgu, Polsce, Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie. W niektórych 

przypadkach skoncentrowano się na określonych programach operacyjnych, natomiast w 

innych przedstawiono pełen przegląd sytuacji w danym państwie członkowskim. Należy 

zauważyć, że studia przypadku powstały w oparciu o informacje i dokumenty dostępne w 

momencie ich tworzenia, a także w oparciu o wywiady z przedstawicielami właściwych 

organów. W fazie przygotowań do okresu programowania 2014-2020 można było 

zaobserwować różne poziomy poinformowania wewnątrz danego państwa członkowskiego. 

Zawsze gdy wyrażane są opinie różnych zainteresowanych stron, może dojść do 

nieporozumień, nawet wewnątrz jednego państwa członkowskiego. Ponadto przedstawiciele 

organów, z którymi przeprowadzano wywiady, mogą mieć poczucie, że powinni zachować 

dyskrecję, co może prowadzić do nieujawniania opinii. W studiach przypadku poddano 

analizie trzy główne zagadnienia: stan zaawansowania programowania, stan 

zaawansowania przygotowań zdolności administracyjnych oraz wpływ różnych parametrów 

(np. zmian liczby programów operacyjnych i podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i 

wdrażanie programu, zmian koncentracji tematycznej) na zdolności administracyjne. 

 

Stan zaawansowania programowania 

Ogólnie proces partnerstwa był długotrwały i złożony, a przy tym wymagał zrównoważenia 

podejścia oddolnego i odgórnego. W niektórych państwach doprowadził do reform 

instytucjonalnych i zmiany sposobu myślenia na temat struktury programów operacyjnych. 

Pomimo wprowadzenia nowych programów operacyjnych finansowanych z wielu źródeł 

ogólna liczba programów operacyjnych została zmniejszona. Chociaż państwa członkowskie 

co do zasady doceniły wzmocnienie procesu partnerstwa, nie zabrakło głosów krytyki 

dotyczących różnych interesów zainteresowanych stron i złożoności procesów decyzyjnych.  

 

Ze względu na przedłużające się negocjacje międzyinstytucjonalne ramy prawne weszły w 

życie dopiero w grudniu 2013 r., co spowodowało opóźnienia w finalizacji dokumentów 

programowych. Podczas gdy niektóre organy doceniły rolę Komisji Europejskiej, 

udzielającej konstruktywnego wsparcia w trakcie procesu przygotowawczego, inne 

skrytykowały brak spójności między informacjami zwrotnymi pochodzącymi ze spotkań 
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oficjalnych i nieoficjalnych oraz między informacjami zwrotnymi otrzymywanymi od różnych 

urzędników i służb.  

 

Zdolności administracyjne 

Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie będą korzystać z doświadczeń w zarządzaniu 

programem zdobytych w poprzednim okresie (poprzednich okresach) programowania. W 

wielu krajach możliwość zmniejszenia liczby programów operacyjnych doprowadzi do 

zwiększenia stopnia złożoności struktur zamiast do ich uproszczenia. Z informacji 

uzyskanych w wywiadach wynika, że w latach 2007-2013 problemy administracyjne były 

związane z zasobami kadrowymi, a mianowicie z wahaniami liczby pracowników, brakiem 

wiedzy i doświadczenia, a nawet odpowiednich ram administracyjnych. Przewiduje się, że 

wahania liczby pracowników pozostaną problemem również w nowym okresie 

programowania. W reakcji na kryzys finansowy i gospodarczy niektóre państwa 

członkowskie wprowadziły zmiany w strukturze administracyjnej, by zwiększyć wydajność i 

uzyskać oszczędności publicznych zasobów finansowych. W innych państwach 

członkowskich proces programowania 2014-2020 doprowadził do wzrostu zaangażowania 

personelu w wyniku zwiększenia poziomu środków budżetowych na pomoc techniczną 

przeznaczonych na finansowanie zasobów kadrowych. 

 

Wpływ różnych parametrów na zdolności administracyjne 

Państwa członkowskie pozytywnie oceniają skuteczność własnych zdolności 

administracyjnych. Jednak krajowe samooceny nie zawsze odpowiadają ocenom 

dokonanym przez Komisję Europejską. Ocenę Komisji wyrażono w dokumentach 

zawierających opis sytuacji, powstałych w oparciu o wnioski wyciągnięte z okresu 

programowania 2007-2013; na ich podstawie można wskazać trzy ogólne ograniczenia 

zdolności administracyjnych w latach 2007-2013: niestabilność instytucjonalną związaną ze 

zmianami ustawodawczymi, organizacyjnymi lub proceduralnymi, dużą rotację personelu w 

instytucjach zarządzających i w pośredniczących oraz braki w szkoleniu i doskonaleniu 

zawodowym. Na poziomie określonych zadań w cyklu zarządzania programem zdolności 

administracyjne w zakresie polityki spójności są znacznie zróżnicowane w poszczególnych 

państwach i programach. 

 

Przewiduje się, że główne wyzwania administracyjne w okresie programowania 2014-2020 

stanowić będzie wydajne i skuteczne zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi oraz zwiększone – w porównaniu do lat 2007-2013 – wymogi dotyczące 

zdolności administracyjnych. Te ostatnie uwzględniają rosnące wymogi w zakresie 

sprawozdawczości, nowe ramy oceny skuteczności działania, a także początkowe trudności 

związane z wprowadzaniem nowych systemów wymiany danych („e-spójność”) i z uczeniem 

się ich obsługi. Jednocześnie kontynuowana będzie reforma struktur administracyjnych, co 

będzie miało wpływ na instytucje, procedury i zasoby kadrowe. Kolejną trudność stanowią 

ograniczone zasoby ludzkie i bardziej napięte budżety na pomoc techniczną, szczególnie 

wobec ograniczenia finansów publicznych w związku z kryzysem gospodarczym. Państwa 

członkowskie mają możliwość wprowadzania środków upraszczających w okresie 2014-

2020, a badania wykazują zaangażowanie instytucji zarządzających w poprawę zdolności 

administracyjnych, najczęściej przez: podejmowanie kroków mających na celu zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych dla beneficjentów dzięki harmonizacji zasad dotyczących 

wszystkich priorytetów lub tematów, usprawnienie procesów i procedur, zmniejszenie 

wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz poprawę zarządzania danymi (w tym dzięki 

systemom „e-spójność”). 
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Zalecenia 

W studium przedstawiono szereg zaleceń mających na celu przyszłą poprawę zdolności w 

zakresie programowania i wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, z podziałem na różne poziomy zarządzania. Z punktu widzenia Parlamentu 

Europejskiego kluczowe znaczenie ma potrzeba sprawowania przez komisje parlamentarne 

ściślejszej kontroli nad Komisją Europejską, komisarzami i ministrami poszczególnych 

państw członkowskich w odniesieniu do zdolności administracyjnych. Może to oznaczać 

konieczność składania przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu regularnych 

sprawozdań dotyczących roli nowych jednostek ds. zdolności administracyjnych w Komisji 

Europejskiej oraz obszarów najbardziej problematycznych dla (niektórych) państw 

członkowskich, zwłaszcza związanych ze spełnianiem warunków wstępnych, wdrażaniem 

planów działania w dziedzinie rozwoju zdolności oraz z ramami oceny skuteczności działania 

i rezerwami wykonania. Wreszcie możność pociągania innych instytucji do 

odpowiedzialności przez Parlament Europejski wymaga lepszego wglądu w czynniki 

warunkujące zdolności administracyjne w poszczególnych państwach członkowskich. 

Parlament Europejski może przyczyniać się do rozwoju zasobów tej wiedzy przez 

organizowanie debat, publicznych przesłuchań, jak również przez sporządzanie sprawozdań 

i studiów dotyczących kwestii zdolności w trakcie wdrażania programów na lata 2014-2020. 


