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Niniejszy dokument roboczy pokrótce opisuje cel i zakres sprawozdania. Sprawozdawca w 
ogólnym zarysie przedstawia sytuację i powody problemów z wykorzystywaniem środków 
oraz wymienia kilka ewentualnych rozwiązań, które powinny zostać poddane analizie w 
sprawozdaniu.

1. Kontekst

Od końca lat 90. poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności jest uważany za główny problem, jeśli chodzi o realizację polityki spójności UE. 
Wiele państw członkowskich doświadczyło trudności w korzystaniu ze środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności ujętych w budżecie UE, zwłaszcza w początkowych 
latach po przystąpieniu do UE. Sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno dotyczyć 
problemów, ich przyczyn i dobrych praktyk stosowanych w obecnym okresie programowania 
(lata 2007–2013) oraz przedstawiać na tej podstawie wnioski dotyczące przyszłej polityki 
spójności UE.

2. Definicja i kontekst wykorzystania środków

Sprawozdawca określa zdolności do wykorzystania środków jako stopień, w jakim dane 
państwo członkowskie jest w stanie skutecznie i efektywnie wydatkować środki finansowe 
przyznane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zdolności te są niezbędne, aby w 
maksymalnym stopniu przyczynić się do spójności gospodarczej i społecznej dzięki środkom 
dostępnym w ramach funduszy UE. Po stronie popytu zdolności do wykorzystania środków 
oznaczają faktyczną zdolność wnioskodawców występujących o wsparcie projektów do 
stworzenia akceptowalnych projektów. Po stronie podaży na zdolności te wpływ mają trzy 
główne czynniki:

 Zdolności do wykorzystania środków na poziomie makroekonomicznym określone i 
mierzone w kategoriach PKB;

 Finansowe zdolności do wykorzystania środków określone jako zdolność do 
współfinansowania programów i projektów dofinansowywanych przez UE, 
planowania i gwarantowania tych wkładów krajowych w budżetach wieloletnich oraz 
gromadzenia wkładów od partnerów zaangażowanych w różne programy i projekty;

 Zdolności administracyjne określone jako zdolność i kwalifikacje władz centralnych i 
lokalnych do przygotowywania programów oraz stosownych i odpowiednich czasowo 
projektów, podejmowania decyzji w ich sprawie, zapewniania koordynacji 
zaangażowanych partnerów, spełniania wymogów administracyjnych i 
sprawozdawczych, finansowania i monitorowania realizacji programów i projektów 
oraz unikania nieprawidłowości.

Zdolności do wykorzystania środków nie są parametrem, lecz wielkością zmienną. Różnią się 
one znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, a zatem konieczne są rozwiązania 
indywidualne.

W tym kontekście dążenie do wykorzystania jak największej ilości wsparcia finansowego 
wymaga ciągłych wysiłków państw członkowskich oraz zaangażowania lokalnych i 
regionalnych organów administracji na wszystkich etapach procesu.

3. Poziom wykorzystania środków w obecnym okresie programowania
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Poniższe wykresy przedstawiają poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w poszczególnych krajach w obecnym okresie oraz łączne dane w 
porównaniu z okresem poprzednim. 

Płatności w latach 2007–2013 do dnia 25.01.2011 r.
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Miesięczne płatności tymczasowe od 2009 r.

Wszystkie płatności łącznie na rok
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4. Powody problemów z wykorzystaniem środków

4.1. Początkowe problemy na początku okresu programowania

Państwa członkowskie doświadczyły trudności z kończeniem procedur oceny zgodności 
nowych systemów zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności. Spowodowało to opóźnienia płatności, ponieważ zatwierdzenie systemu przez 
Komisję było wstępnym warunkiem dokonania pierwszych płatności tymczasowych. Ponadto 
równoległa realizacja dwóch okresów programowania (lata 2000–2006 i 2007–2013) jest 
również uważana za znaczne obciążenie, które powoduje opóźnienia na początku obecnego 
okresu. 

4.2. Problemy finansowe

Skutki światowej recesji gospodarczej spowodowały w wielu państwach członkowskich 
trudności w zakresie wykorzystania środków. W konsekwencji nastąpiły problemy z 
osiąganiem wyników, zmiany oczekiwanego zapotrzebowania i coraz większe ograniczenia 
krajowego lub lokalnego finansowania publicznego. Jeszcze trudniejsze stało się znajdowanie 
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wystarczających środków na współfinansowanie projektów.

4.3. Wymogi regulacyjne

Ramy regulacyjne obowiązujące w latach 2007–2013 zasadniczo zwiększyły jasność w 
porównaniu z ich poprzednią wersją, chociaż niezbędne są dalsze wysiłki. Trudności 
państw członkowskich, jeśli chodzi o wymogi regulacyjne, były spowodowane między 
innymi problemami niezgodności, ponieważ w niektórych przypadkach wymogi KE nie 
były zgodne z obowiązującymi zasadami krajowymi, które należało zmienić. 

Powodami dodatkowych problemów były opóźnienia w ustanawianiu i wprowadzaniu 
przepisów UE i przepisów krajowych lub problemy związane z odpowiednimi 
wytycznymi i lukami prawnymi albo nieprecyzyjnymi przepisami. Niektóre wymogi 
regulacyjne należy dodatkowo dostosować, aby uwzględnić doświadczenia w zakresie 
realizacji. Ponadto trudności powodowało zdefiniowanie zasad kwalifikowalności. W 
przypadku niektórych programów operacyjnych dotyczących współpracy terytorialnej 
trudności powodowały krajowe przepisy dotyczące kwalifikowalności, ponieważ w 
zależności od liczby zaangażowanych państw członkowskich stosuje się kilka różnych 
zbiorów przepisów krajowych. 

Znaczne opóźnienia można było dostrzec w tłumaczeniu wytycznych i uzyskaniu od 
Komisji wyjaśnień dotyczących np. ocen oddziaływania na środowisko i 
kwalifikowalności kosztów. Dalsze trudności wynikały z częstych zmian wymogów 
krajowych i niespójności wytycznych KE, ponieważ instytucje UE zmieniały 
interpretację przepisów w okresie obowiązywania perspektywy finansowej.

4.4. Wymogi organizacyjne

Trudności państw członkowskich związane z wymogami organizacyjnymi były spowodowane 
koniecznością utworzenia nowych instytucji, niedostateczną odrębnością władz, problemami 
wynikającymi z różnej hierarchii w instytucjach oraz trudnościami z podziałem zadań i 
kompetencji. W niektórych przypadkach powstało zbyt wiele organizacji i doszło do 
powielenia funkcji.

4.5. Zasoby ludzkie

Rozporządzenie ogólne nie ustanawia żadnych konkretnych wymogów dotyczących jakości i 
ilości pracowników niezbędnych do spełniania wymagań w zakresie zarządzania i kontroli. W 
kontekście zaostrzonych wymogów kontroli problemem jest ograniczona liczba 
pracowników i ich niedostateczne kwalifikacje na szczeblu krajowym i regionalnym. 
Wystąpiły trudności z utrzymaniem pracowników. Wynikające z kryzysu ograniczenia 
zatrudnienia w sektorze publicznym oznaczają, że zwiększa się liczba kontroli zlecanych 
na zewnątrz. Rotacja pracowników w Komisji może powodować zmiany w sposobie 
interpretacji niektórych przepisów w czasie realizacji programów operacyjnych. 

4.6. Systemy informatyczne
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Można było zaobserwować poważne opóźnienia spowodowane trudnościami z tworzeniem 
systemów informatycznych, niewystarczająco jasnymi lub opóźnionymi wytycznymi Komisji 
dotyczącymi systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz problemami z jakością i 
terminowością krajowych wytycznych dotyczących systemów informacyjno-
komunikacyjnych.

4.7. Wymogi dotyczące kontroli

Zaostrzone wymogi dotyczące kontroli zapewniły większą jasność, z tym że brakuje 
równowagi między kontrolą a treścią. Wymogi regulacyjne obowiązujące w latach 2007–
2013 są ukierunkowane na kontrole, w związku z czym odwracają uwagę od treści. 
Wymogi te zniechęcają beneficjentów, a kadra kierownicza poświęca więcej czasu na 
ocenę zgodności z tymi wymogami niż na osiąganie celów programów operacyjnych. 
Ponadto krajowe wymogi dotyczące kontroli często wykraczają poza rozporządzenie 
UE.

5. Najlepsze praktyki, propozycje poprawy zdolności do wykorzystania środków

Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są złożone, a zatem trudno 
jest ich przestrzegać, co powoduje błędy. W związku z tym państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu usiłując zaradzić tym błędom i je kontrolować. Jeżeli chcemy 
ograniczyć błędy i zwiększyć efektywność, powinniśmy skoncentrować się na uproszczeniu 
procesu. Nacisk należy położyć na płatności z tytułu osiągniętych wyników, a nie na kontrolę 
wnoszonego wkładu. Można by rozważyć, czy możliwa jest większa koncentracja na 
nadużyciach finansowych, zamiast na nieprawidłowościach formalnych, oraz na bardziej 
zróżnicowanym sposobie traktowania nieprawidłowości, co umożliwiłoby większą 
elastyczność w zależności od wagi stwierdzonej nieprawidłowości. Konieczne może być 
rozważenie marginesu błędu w wydatkach na projekty. Wielkość wsparcia i wymogi 
dotyczące kontroli powinny być w większym stopniu wzajemnie proporcjonalne. Należy 
wzmocnić koordynację działań audytorskich.

Należy osiągnąć większą równowagę między, z jednej strony, przepisami i procedurami 
mającymi zapewniać legalność i prawidłowość wydatków UE a z drugiej, zwiększeniem 
ukierunkowania polityki spójności na wyniki i oszczędności. Komisja powinna zaproponować 
sposoby lepszej koncentracji na osiąganiu celów bez odstępstwa od podstawowej zasady 
dotyczącej należytego zarządzania finansami.

Kwestią najwyższej wagi jest terminowe przyjęcie budżetu UE oraz jasnych i ostatecznych 
przepisów i wytycznych dla państw członkowskich.

Istnieją znaczne możliwości większego uzgodnienia systemów programowania i realizacji. 
Harmonizacja przepisów i procedur może spowodować uproszczenie systemów realizacji 
i zachęcić potencjalnych beneficjentów do uczestnictwa w programach współfinansowanych 
ze środków UE. Można by rozważyć możliwość zwiększenia elastyczności w celu wsparcia 
realizacji w programach EFRR działań w rodzaju tych prowadzonych w ramach EFS i 
odwrotnie.
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Innymi możliwościami poprawy efektywności i zwiększenia poziomu wykorzystania 
środków mogłyby być:

 Połączenie w sieć struktur realizacji państw członkowskich;
 Zachęty w celu pozyskania i utrzymania pracowników w państwach 

członkowskich;
 Zbadanie możliwości wprowadzenia zharmonizowanych systemów informacyjno-

komunikacyjnych z uwzględnieniem różnic w systemach zarządzania i kontroli w 
państwach członkowskich;

 Uwzględnienie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących kontroli poprzez 
wsparcie dla beneficjentów;

 Decentralizacja polityki spójności poprzez koncentrację na rozwoju lokalnym;
 Zwiększenie udziału regionów na różnych etapach całego procesu;
 Ustanowienie programu współpracy międzynarodowej „INTERREG 

ENLARGEMENT” w celu poprawy współpracy między regionami o wysokim 
poziomie wykorzystania środków a regionami o niskim poziomie ich wykorzystania; 

 Zwiększenie liczby projektów realizowanych przez partnerstwa publiczno-
prywatne;

 Ciągłe stosowanie sankcji za zaniedbania w zarządzaniu środkami.

6. Robocza metodyka i procedura

Niniejszy dokument roboczy ma za zadanie zapoczątkować owocną debatę pomiędzy 
członkami Komisji Rozwoju Regionalnego. Dlatego przedstawia on jedynie wstępne 
stanowisko sprawozdawcy, które zostanie dokładniej omówione w projekcie sprawozdania. 

Sprawozdawca zamierza ściśle współpracować z kontrsprawozdawcami, jak również ze 
sprawozdawcą komisji opiniodawczej – Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, który 
sporządzi opinię na mocy art. 50: Procedura obejmująca zaangażowane komisje. Ponadto 
zachęca się wszystkich członków Komisji Rozwoju Regionalnego do przedstawiania swoich 
poglądów podczas dyskusji, co umożliwi wniesienie do projektu sprawozdania 
konstruktywnych uwag.


