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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa z zaniepokojeniem, że szacowany poziom błędu w dziedzinie polityki 

zatrudnienia i spraw socjalnych wyniósł w 2014 r. 3,7% czyli nieco więcej niż w 

poprzednim roku (3,1%); podkreśla, że jest to krok wstecz pod względem dążenia do 

osiągnięcia poziomu błędu poniżej docelowej wartości 2 %; 

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 

rozpatrywano wykonanie budżetu Unii w świetle strategii „Europa 2020”; odnotowuje 

uwagę, że w kontekście osiągnięcia głównych celów, np. dotyczących zatrudnienia oraz 

zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, nie wyróżnia się oddziaływania wkładu z 

budżetu UE;  

3. z zadowoleniem przyjmuje ponadto zalecenia Trybunału, że należy w większym stopniu 

zharmonizować strategię „Europa 2020” i WRF, a ogólne cele polityczne przełożyć na 

użyteczne cele operacyjne, jak również podkreśla znaczenie skupienia się na wynikach i 

rezultatach oraz na wartości dodanej, zwłaszcza w odniesieniu do głównych celów w 

dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, w przypadku których Komisja nie ma 

uprawnień do utworzenia prawnie wiążących ram; wzywa Komisję do dalszego 

rozwijania wskaźników rezultatu i systemów monitorowania w celu porównania 

rezultatów z uzgodnionymi celami, aby dysponować szerszymi informacjami przy 

określaniu przyszłych celów oraz aby zwiększyć skuteczność wydatkowania środków UE; 

4. odnotowuje uwagi Trybunału o zwiększonym ryzyku nieprawidłowości dotyczącym 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uczestniczących w programie „Horyzont 2020”; 

zgadza się z odpowiedzią Komisji, iż zaangażowanie MŚP w ten program jest kluczowe 

dla pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz zauważa, że 

uproszczono przepisy administracyjne dotyczące MŚP i podkreśla, że dalsze uproszczenie 

doprowadziłoby do większego zaangażowania MŚP; podkreśla znaczenie tworzenia 

trwałych miejsc pracy przez MŚP; 

5. zauważa, że MŚP są największym źródłem zatrudnienia w Europie oraz jest zdania, że 

można uczynić więcej, aby zwiększyć ich udział w unijnych programach finansowania; 

wzywa Komisję do wprowadzenia dalszych środków, które zachęcają MŚP do czynnego 

udziału, w tym do stosowania zasady „najpierw myśl na małą skalę”; 

6. odnotowuje, że głównymi zagrożeniami dla prawidłowości wydatkowania środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nadal pozostają: niematerialny charakter 

inwestycji w kapitał ludzki, zróżnicowanie działań i udział w realizacji projektów wielu 

partnerów, często działających na niewielką skalę; wzywa Komisję do kontynuowania 

konkretnych działań ograniczających czynniki ryzyka, obejmujących zarówno środki 

zapobiegawcze, jak i naprawcze; 

7. odnotowuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego zawarte w sprawozdaniu specjalnym 

nr 17/2015 i dotyczące przekierowania finansowania z EFS w okresie 2012–2014; z 
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niepokojem zauważa uchybienia w sprawozdaniach Komisji dotyczących skutków tych 

funduszy, uważa, że dalsze działania ukierunkowane na politykę opartą na wynikach są 

niezbędne dla zapewnienia solidnej rozliczalności finansowej oraz efektywnego 

wykorzystywania środków UE; 

8. jest zaniepokojony tym, że wyższe poziomy błędu oraz w konsekwencji zawieszanie i 

wstrzymywanie płatności mogą wpłynąć na wyniki zamknięcia programów z okresu 

2007–2013; 

9. uważa, że promowanie szerszego zastosowania form kosztów uproszczonych może 

prowadzić do zmniejszenia obciążenia administracyjnego, ograniczenia liczby błędów i 

do większego skoncentrowania na wynikach i rezultatach; zauważa jednak, że formy 

kosztów uproszczonych powinny być stosowane w warunkach pewności prawa i zaufania 

i powinna im towarzyszyć ocena korzyści, a także pełne zaangażowanie zainteresowanych 

stron na wszystkich szczeblach; podkreśla, że formy kosztów uproszczonych powinny 

pozostać opcją dostępną dla państw członkowskich; 

10. nalega, by państwa członkowskie unikały dalszego komplikowania przepisów i wymogów 

dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, które nakładałyby 

dodatkowe obciążenia na beneficjentów i zwiększałyby ryzyko błędu; 

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że w przypadku obszaru polityki dotyczącego zatrudnienia 

i spraw społecznych spośród 178 transakcji zbadanych przez Trybunał błędy wystąpiły w 

62 (34,8%), przy czym w 12 przypadkach były to błędy kwantyfikowalne przekraczające 

20% (6,7%); wzywa Komisję do wdrożenia środków naprawczych i zastosowania 

surowych procedur w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w tym 

obszarze polityki oraz do przeprowadzenia działań w następstwie wykrycia przez 

Trybunał wydatków niekwalifikowalnych; 

12. ubolewa, że liczba programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

cechujących się poziomem błędu powyżej 5% wzrosła z 18,8% w 2013 r. do 22,9% w 

2014 r. oraz że łączna kwota płatności, które zawierały błędy, radykalnie wzrosła z 11,2% 

do 25,2%; 

13. zwraca uwagę na wielokrotnie formułowane przez Trybunał Obrachunkowy uwagi, że 

odsetek błędów byłby niższy, gdyby władze krajowe lepiej wykorzystywały dostępne 

informacje przed wysłaniem wniosków o płatność do Komisji; nalega w związku z tym, 

by państwa członkowskie i władze krajowe sprawowały dokładniejszą kontrolę i unikały 

występowania o zwrot nieprawidłowych wydatków; 

14. zachęca państwa członkowskie do stosowania narzędzia oceny ryzyka Arachne oraz 

zachęca Komisję do dalszego udzielania państwom członkowskim odnośnych wskazówek 

i pomocy technicznej, aby pomóc im we właściwym wypełnianiu wymogów w dziedzinie 

zarządzania i kontroli w okresie 2014–2020; nalega, by Komisja zwiększyła wymianę 

najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; 

15. wzywa Komisję do wykonania zaleceń Trybunału w celu dopilnowania, by wykonanie 

budżetu Unii lepiej przyczyniło się do osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 

2020” w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej; w związku z tym oczekuje, że 

Komisja i państwa członkowskie skorzystają z lepszych wskaźników wykonania i 
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udoskonalą sprawozdawczość dotyczącą wyników osiągniętych w okresie 2014–2020;  

16. zgadza się z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego, w którym zwraca się on do państw 

członkowskich o dopilnowanie, by beneficjenci szybko otrzymywali zwrot kosztów i by 

odbywało się to przy ścisłym dotrzymywaniu terminów przewidzianych w przepisach. 
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