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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że wprawdzie UE nie posiada bezpośrednio kompetencji prawnych w sektorze 
administracyjnym, niemniej oddziałuje korzystnie na funkcjonowanie administracji 
publicznej państw członkowskich, a w szczególności odgrywa pośrednio rolę przez 
określanie standardów administracyjnych w dorobku unijnym, wymianę najlepszych 
praktyk w całej Unii, a także przez instrumenty budżetowe zapewniające wsparcie i 
zachęty na rzecz reformy administracji publicznej zmierzającej do zwiększenia potencjału 
administracyjnego, skuteczności organów administracji i promowania innowacji w 
sektorze publicznym;

2. zwraca uwagę, że pomimo ilościowego zwiększenia zasobów europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz regionalnego programu wdrożeniowego, wciąż 
można poprawić monitorowanie w celu oceny wpływu tego finansowania na wspomniany 
program;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 
przedstawiono wnioski mające na celu unikanie powielania programów, i zachęca do 
dalszego uproszczenia;

4. podkreśla, że często dochodziło do powielania działań w ramach poszczególnych 
programów operacyjnych i innych zasobów finansowych UE oraz zaproszeń do składania 
wniosków; ma w związku z tym nadzieję, że uda się usprawnić działania promujące 
koordynację, komplementarność i upraszczanie;

5. podkreśla, że należy zagwarantować wdrażanie programów operacyjnych w sposób jak 
najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkowników; uważa za niezbędne, aby państwa 
członkowskie powstrzymały się od dodawania zasad, które komplikują wykorzystanie 
środków finansowych przez beneficjenta;

6. uważa, że należy systematycznie oceniać, czy polityka spójności jest zgodna z zasadą 
dodatkowości i komplementarności w odniesieniu do działań finansowanych ze zwykłych 
zasobów, a także w celu zagwarantowania, by polityka spójności nie zastępowała 
zwykłych zasobów krajowych;

7. wyraża nadzieję, że uda się zacieśnić koordynację między wszystkimi programami 
pomocy technicznej, tak aby uniknąć powielania i zapewnić większą skuteczność 
podejmowanych działań zgodnie z wysiłkami Komisji na rzecz wspierania łączenia 
funduszy z myślą o wykorzystaniu synergii;

8. podkreśla, że w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy dokonać oceny 
kluczowych problemów i – w ramach dostępnych zasobów – promować środki wsparcia 
ze strony organów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów poprzez poprawę 
kryterium warunków umożliwiających realizację wyznaczonych celów;

9. zwraca się do Komisji, by dokonała wstępnej oceny potencjału administracyjnego struktur 
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odpowiedzialnych za realizację polityki rozwojowej i promowała – w odniesieniu do 
projektów o znaczeniu strategicznym – korzystanie z organów i agencji krajowych, które 
są w stanie przeprowadzać kwalifikację i przyspieszać wdrożenie programów i 
pojedynczych interwencji;

10. zauważa, że często – zwłaszcza w przypadku regionów słabiej rozwiniętych – napotyka 
się na trudności związane z dostępem do finansowania lub korzystania z niego, z powodu 
biurokracji oraz kwestii związanych z możliwościami administracyjnymi lub 
nieprawidłowościami; w związku z tym wyraża nadzieję, że w państwach członkowskich 
promowane będą reformy, które pozwolą wdrożyć w sposób bardziej konkretny zasady 
dobrej administracji i przyspieszyć postępowania sądowe;

11. zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy z państwami członkowskimi, aby 
wspierać regiony słabiej rozwinięte dzięki poprawie zdolności i zarządzania 
administracyjnego;

12. uważa, że w organach administracji publicznej konieczne jest promowanie procesów 
innowacji, które poprawią łączność, usprawnią cyfryzację, zapewnią lepszą jakość usług 
cyfrowych obywatelom, przedsiębiorstwom i organom publicznym, oraz które 
niezmiennie uwzględniają szybki postęp nowych technologii w odnośnych dziedzinach; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w nowym wniosku dotyczącym rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów przewidziano finansowanie przyszłego programowania 
działań w zakresie wdrażania administracji elektronicznej, zgodnie z zasadami i 
priorytetami ustanowionymi w unijnym planie działania na rzecz administracji 
elektronicznej, jednocześnie zapewniając przyszłym beneficjentom informacje, które 
umożliwią im jak najszybsze korzystanie z tych systemów;

13. uważa za pożyteczne sprzyjanie realizacji programów propagujących rozwój i wdrażanie 
strategii politycznych zorientowanych na zasoby kadrowe, także dzięki wymianie 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, w którą zaangażowane są 
również osoby piastujące stanowiska kierownicze i wysokiego szczebla;

14. wzywa do kontynuacji prac grup roboczych Komisji odpowiedzialnych za wspomaganie 
organów krajowych państw członkowskich w lepszym wdrażaniu funduszy polityki 
spójności w tych państwach członkowskich, które pozostają w tyle, jeżeli chodzi o 
absorpcję funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

15. podkreśla znaczenie programu wsparcia reform i wyraża nadzieję, że w kolejnym okresie 
programowania uda się go rozszerzyć, określając odpowiednio rolę programu jako 
narzędzia koordynacji raczej niż pomocy technicznej, oraz ulepszyć go pod kątem 
wydajności i skuteczności, a także bez zmniejszania budżetu spójności o kwoty obecnie 
proponowane przez Komisję w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.
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