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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 9 grudnia 2019 r. 

Unijni kontrolerzy zbadają programy współpracy transgranicznej  

Wiele regionów położonych przy granicach wewnętrznych UE jest słabo rozwiniętych i musi 
mierzyć się ze zróżnicowaniem społeczno-ekonomicznym. Europejski Trybunał Obrachunkowy 
prowadzi obecnie kontrolę, aby ocenić, czy w konkretnych programach finansowanych 
w ramach unijnej polityki spójności skutecznie zajęto się wyzwaniami transgranicznymi. 

Unijne regiony położone przy granicach wewnętrznych UE zajmują 40% terytorium UE i są 
zamieszkane przez 30% populacji unijnej. Wiele z nich jest słabo rozwiniętych, ponieważ istnieją 
różne ograniczenia administracyjne, transportowe, prawne i kulturowe, które mogą hamować ich 
rozwój. Według badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską usunięcie choćby 20% 
trudności w zakresie współpracy transgranicznej doprowadziłoby do wzrostu PKB tych regionów 
o 2% i utworzenia nawet miliona miejsc pracy. Celem unijnej polityki spójności jest zmniejszenie 
przeszkód w rozwoju regionów i zróżnicowania pomiędzy nimi przez realizację programów 
Europejskiej współpracy terytorialnej. Budżet tych programów na okres programowania 2014–
2020 wynosi 10 mld euro.  

– Zmniejszenie barier we współpracy transgranicznej byłoby korzystne dla wielu terytoriów 
unijnych, a także dla obywateli UE – powiedział Ladislav Balko, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – Trybunał chce sprawdzić, czy Komisja i państwa 
członkowskie skutecznie zajęły się przeszkodami – zarówno fizycznymi, jak i prawnymi czy 
administracyjnymi – z jakimi borykają się regiony transgraniczne, oraz ocenić, czy promowały one 
przy tym wzrost społeczno-gospodarczy i integrację terytorialną.  

W większości programów współpracy transgranicznej zapewnia się wsparcie na rzecz współpracy 
dwustronnej pomiędzy krajami sąsiadującymi lub przygranicznymi regionami morskimi; inne 
programy natomiast koncentrują się na konkretnych wyzwaniach transnarodowych, takich jak 
zarządzanie ryzykiem powodziowym lub zanieczyszczenie; wreszcie, programy współpracy 
horyzontalnej w ramach sieci kontaktów promują wymianę dobrych praktyk między wszystkimi 
państwami członkowskimi. Z oceny wcześniejszych programów współpracy wynika jednak, że 
w programach tych brakowało konkretnego ukierunkowania i spójnej strategii. Ponadto jedynie 
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w ograniczonym zakresie zapewniono synergię ze standardowymi programami rozwoju tych 
regionów.  

W ramach niniejszej kontroli zespół kontrolny Trybunału zbada, czy: 

– programy operacyjne dotyczące współpracy koncentrują się na potrzebach i problemach 
regionów transgranicznych, a nie na ogólnych potrzebach w zakresie rozwoju, które z kolei 
mogłyby zostać uwzględnione w ramach innych programów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– wybrane projekty to właśnie te, które najlepiej odpowiadają na potrzeby i problemy 
o charakterze transgranicznym; 

– osiągnięto synergię z innymi politykami unijnymi, unikając przy tym nakładania się 
zakresów działań; 

– osiągnięto trwałe rezultaty.  

Informacje dla redaktorów  

Polityka spójności UE ma na celu wspieranie programów Europejskiej współpracy terytorialnej lub 
programów Interreg za pośrednictwem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Wsparcie w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej jest zapewniane za 
pośrednictwem „programów operacyjnych dotyczących współpracy”, w których uczestniczą 
partnerzy z co najmniej dwóch państw członkowskich lub jednego państwa członkowskiego 
i państwa sąsiadującego spoza UE. Na okres programowania 2014–2020 Komisja zatwierdziła 
107 programów operacyjnych dotyczących współpracy. Przyznany na nie budżet wynosi obecnie 
10,1 mld euro, lecz przewiduje się, że zmniejszy się on do 8,4 mld euro w okresie 2021–2027. 

Publikacja sprawozdania na temat współpracy transgranicznej jest planowana na koniec 2020 r. 

Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje związane z zadaniem kontrolnym będącym 
w toku, zebrane w trakcie prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
kontroli. Nie zawierają one uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.  

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli  

Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Tel. kom.: (+352) 691 553547 
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