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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności – wnioski dotyczące przyszłości polityki spójności UE
(2010/2305(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego 
art. 174–178,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. pt. „Wkład polityki
regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii »Europa 
2020«”(COM(2011)0017),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji pt. „Wkład polityki regionalnej 
w zrównoważony wzrost w ramach strategii »Europa 2020«” (SEC(2011)0092),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 25 października 2010 r. 
pt. „Polityka spójności: reakcja na kryzys gospodarczy, przegląd realizacji środków 
polityki spójności przyjętych w celu wsparcia europejskiego planu naprawy gospodarczej” 
(SEC(2010)1291),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2010 r. pt. „Polityka spójności: 
sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013” 
(COM(2010)0110),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dołączony do
komunikatu Komisji z dnia 31 marca 2010 r. pt. „Polityka spójności: sprawozdanie 
strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013” (SEC(2010)0360),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 
16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do 
uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów 
w zakresie zarządzania finansowego1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 437/2010 z dnia 
19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie 
mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmarginalizowanych2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 
                                               
1 Dz.U. L 158 z 24.6.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 1.
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6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności 
energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym1,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania 
finansowego2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania 
finansowego3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności4,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1784/19995,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19996,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego7,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)8,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie przygotowanego przez Komisję sprawozdania 
strategicznego z 2010 r. w sprawie wdrażania programów polityki spójności, przyjęte 
przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 14 czerwca 2010 r.,

                                               
1 Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 3.
2 Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 10.
3 Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
5 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12.
6 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.
7 Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1.
8 Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11.
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–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 
2010 r. pt. „Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami 
w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007–2013”(ECO/258),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów pt. „Polityka spójności: sprawozdanie 
strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013” z dni 1–2 grudnia 
2010 r. (CdR 159/2010),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia … 2011 r. w sprawie sprawozdania 2010 
dotyczącego wdrożenia programów polityki spójności na lata 2007–20131,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie osiągnięcia 
prawdziwej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – warunek sine qua non 
globalnej konkurencyjności?2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 – wyniki 
negocjacji dotyczących krajowych strategii spójności i programów operacyjnych3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że zdolności do wykorzystania środków oznaczają stopień, w jakim 
dane państwo członkowskie jest w stanie skutecznie i efektywnie wydatkować środki 
finansowe przyznane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także mając na 
uwadze, że zdolności te są niezbędne, aby w maksymalnym stopniu przyczynić się do 
spójności gospodarczej i społecznej dzięki środkom dostępnym w ramach funduszy 
unijnych,

B. mając na uwadze, że zdolności do wykorzystania środków nie są parametrem, lecz 
wielkością zmienną, oraz mając na uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego w celu ich podniesienia konieczne 
są indywidualne rozwiązania,

C. mając na uwadze, że dążenie do wykorzystania jak największej ilości wsparcia 
finansowego wymaga ciągłych wysiłków państw członkowskich oraz zaangażowania 
lokalnych i regionalnych organów administracji na wszystkich etapach procesu,

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są 
złożone, a zatem trudno jest ich przestrzegać, co prowadzi do popełniania błędów, 
w związku z czym państwa członkowskie poświęcają nieproporcjonalną ilość czasu, 
usiłując zaradzić tym błędom i je kontrolować,

E. mając na uwadze, że państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w bieżącym okresie 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0000.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0473.
3 Teksty przyjęte, P6_TA (2009)0165.
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programowania, napotykają szczególne trudności, jeśli chodzi o stopień wykorzystania 
środków, ze względu na znaczne zwiększenie dostępnych środków w porównaniu 
z funduszami przedakcesyjnymi,

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie finansowania beneficjentom;

2. zauważa, że następujące czynniki są główną przyczyną problemów z wykorzystaniem 
środków:

 trudności z zakończeniem procedur oceny zgodności nowych systemów zarządzania 
i kontroli na początku okresu programowania;

 światowa recesja gospodarcza; 

 niewystarczające środki na współfinansowanie projektów;

 opóźnienia w ustanawianiu i wprowadzaniu przepisów lub związanych z nimi 
wytycznych na szczeblu unijnym i krajowym, a także niekompletne lub niejasne 
przepisy;

 opóźnienia w tłumaczeniu wytycznych i uzyskiwaniu wyjaśnień od Komisji, a także 
niespójności we wskazówkach Komisji;

 zbyt skomplikowane i rygorystyczne wymogi krajowe, a także częste zmiany tychże;

 konieczność utworzenia nowych instytucji;

 niedostateczny podział kompetencji między organami w państwach członkowskich, 
problemy dotyczące hierarchii wśród instytucji oraz trudności z podziałem zadań 
i obowiązków;

 ograniczenia kadrowe, nieodpowiednio przeszkolony personel na szczeblu krajowym 
i regionalnym oraz trudności z utrzymaniem pracowników;

 trudności z tworzeniem systemów informatycznych;

 brak równowagi między kontrolą a treścią;

 niewystarczające wstępne przygotowanie realizacji projektów oraz brak wykazu 
projektów gotowych do realizacji;

 zmiany priorytetów inwestycyjnych motywowane względami politycznymi;

3. przypomina o konieczności upraszczania unijnych i krajowych przepisów oraz procedur 
bez piętrzenia trudności dla beneficjentów; uważa, że uproszczenie przyczyni się do 
szybszego przydziału funduszy, podniesienia wskaźników wykorzystania środków, 
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większej skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i skrócenia okresów płatności; jest 
zdania, że należy znaleźć równowagę między uproszczeniem a stabilnością przepisów 
i procedur;

4. uważa, że należy położyć nacisk na płatności z tytułu osiągniętych wyników, a nie na 
kontrolę wnoszonego wkładu; w związku z tym wyraża przekonanie, że należy znaleźć 
większą równowagę między przepisami i procedurami mającymi zapewniać legalność 
i prawidłowość wydatków UE a polityką spójności bardziej ukierunkowaną na wyniki 
i oszczędności;

5. jest zdania, że zamiast na formalnych nieprawidłowościach należy się mocniej 
skoncentrować na przypadkach oszustw oraz na bardziej zróżnicowanym sposobie 
traktowania nieprawidłowości, co umożliwiłoby większą elastyczność w zależności od 
wagi stwierdzonej nieprawidłowości;

6. podkreśla, że należy zwiększyć zależność między wielkością wsparcia a wymogami 
dotyczącymi kontroli, wzmocnić koordynację działań audytorskich, a w kolejnym okresie 
programowania zastosować zasadę pojedynczej kontroli;

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest terminowe przyjęcie wieloletnich ram finansowych, 
a także jasnych i jednoznacznych przepisów oraz wytycznych dla państw członkowskich, 
tak aby uniknąć trudności na starcie, jakie mogą pojawić się na początku kolejnego okresu 
programowania;

8. podkreśla korzyści płynące z synergii między EFRR, EFS i EFRROW; jest zdania, że 
należy zwiększyć elastyczność w celu wsparcia realizacji w programach EFRR działań 
w rodzaju tych prowadzonych w ramach EFS oraz że harmonizacja przepisów i procedur 
może spowodować uproszczenie systemów realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa w programach współfinansowanych przez UE; w związku 
z tym przypomina o potencjale finansowania krzyżowego, który nie został jeszcze w pełni 
wykorzystany;

9. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia większej uwagi na przygotowanie projektów 
oraz do sporządzenia wykazu projektów gotowych do realizacji, tak aby można było 
zminimalizować ryzyko przekroczenia kosztów i uzyskać  wysoki wskaźnik 
wykorzystania środków;

10. wzywa państwa członkowskie do podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania wykwalifikowanej kadry zarządzającej funduszami UE;

11. zachęca państwa członkowskie do tworzenia forów lub sieci między ich strukturami 
wykonawczymi z myślą o omawianiu doświadczeń i trudności oraz wymianie 
sprawdzonych wzorców postępowania; ponadto zachęca państwa członkowskie do
wspierania beneficjentów przy spełnianiu bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących kontroli;

12. wzywa Komisję do stworzenia ogólnounijnego programu współpracy w oparciu 
o doświadczenia z programu partnerskiego, tak aby pogłębić współpracę między 
regionami o wysokim poziomie wykorzystania środków a regionami o niskim poziomie 
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ich wykorzystania oraz ułatwić rozpowszechnianie sprawdzonych wzorców 
postępowania;

13. wzywa Komisję do zbadania możliwości wprowadzenia zharmonizowanych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych z uwzględnieniem różnic w systemach zarządzania 
i kontroli w państwach członkowskich;

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw publiczno-prywatnych stanowi często żmudną 
i kłopotliwą procedurę, niemniej jednak uważa, że odpowiednio wcześnie przygotowane 
partnerstwa publiczno-prywatne mogłyby przyczynić się do zwiększenia zdolności do 
wykorzystania środków oraz do pokonania trudności przy współfinansowaniu;

15. wzywa państwa członkowskie, aby w pełni informowały obywateli oraz władze 
regionalne i lokalne o możliwościach finansowania, kwalifikowalności do 
współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasadach 
współfinansowania, zasadach dotyczących zwrotu oraz o miejscach ogłaszania zaproszeń 
do składania wniosków;

16. przypomina, że zasada wielopoziomowego zarządzania i zasada partnerstwa mają 
kluczowe znaczenie dla skuteczności programów operacyjnych i wysokich zdolności do 
wykorzystania środków; zaleca państwom członkowskim nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas  realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów niższego szczebla w definiowanie priorytetów 
inwestycyjnych, w sam proces podejmowania decyzji oraz we wdrażanie programów;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Wstęp

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. Niniejsze sprawozdanie powinno zatem 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.

Ogólny kontekst

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 wspieranych 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 terminowych 
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 
indywidualne rozwiązania.

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.

Przyczyny występowania problemów z wykorzystaniem środków

 Początkowe problemy na początku okresu programowania

Państwa członkowskie doświadczyły trudności z kończeniem procedur oceny zgodności 
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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. 

 Problemy finansowe

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

 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 związane z wymogami regulacyjnymi były spowodowane między 
innymi problemami braku zgodności, 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 unijnych i krajowych lub problemy związane z odpowiednimi wytycznymi 
i lukami prawnymi albo nieprecyzyjnymi przepisami. Niektóre wymogi regulacyjne 
należy dodatkowo dostosować, aby uwzględnić doświadczenia przy ich wdrażaniu. 
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 czasie obowiązywania perspektywy finansowej.
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 Wymogi organizacyjne

Trudności państw członkowskich związane z wymogami organizacyjnymi były 
spowodowane koniecznością utworzenia nowych instytucji, niedostatecznym podziałem 
kompetencji między organami, problemami dotyczącymi hierarchii wśród instytucji oraz 
trudnościami z podziałem zadań i obowiązków. W niektórych przypadkach powstało zbyt 
wiele organizacji i doszło do powielenia funkcji.

 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. 

 Systemy informatyczne

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.

 Wymogi dotyczące kontroli

Zaostrzone wymogi dotyczące kontroli zapewniły większą jasność, jednakże 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.

Propozycje podniesienia zdolności do wykorzystania środków

Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są złożone, a zatem trudno 
jest ich przestrzegać, co prowadzi do popełniania błędów. W związku z tym państwa 
członkowskie poświęcają nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując zaradzić tym błędom i je 
kontrolować. Sprawozdawca jest zdania, że aby podnieść zdolności do wykorzystania 
środków, ograniczyć występowanie błędów i zwiększyć skuteczność, należy uprościć 
przepisy i procedury. Równocześnie trzeba znaleźć właściwą równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i procedur. 

Nacisk należy położyć na płatności z tytułu osiągniętych wyników, a nie na kontrolę 
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wnoszonego wkładu. Można by rozważyć, czy możliwa jest większa koncentracja na 
przypadkach oszustw, zamiast na formalnych nieprawidłowościach, 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. Ponadto należy wzmocnić 
koordynację działań audytorskich, stosując zasadę pojedynczej kontroli. Sprawozdawca 
podkreśla, że należy zwiększyć zależność między wielkością wsparcia a wymogami 
dotyczącymi kontroli. 

Należy znaleźć większą równowagę między przepisami i procedurami mającymi zapewniać 
legalność i prawidłowość wydatków UE a polityką spójności bardziej ukierunkowaną na 
wyniki i oszczędności. Komisja powinna zaproponować sposoby lepszej koncentracji na 
osiąganiu celów bez odstępstwa od podstawowej zasady dotyczącej należytego zarządzania 
finansami.

Sprawozdawca zwraca uwagę, iż niezwykle ważne jest terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i jednoznacznych przepisów oraz wytycznych dla państw 
członkowskich.

Uważa również, że 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.

Zdaniem sprawozdawcy państwa członkowskie powinny zwracać większą uwagę na 
przygotowanie projektów oraz sporządzanie wykazu projektów gotowych do realizacji, tak 
aby skutecznie zarządzać funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności. Ponadto muszą 
podejmować wysiłki w celu przyciągnięcia i utrzymania wykwalifikowanej kadry na każdym 
szczeblu zarządzania funduszami unijnymi i ich wdrażania.

Sprawozdawca zwraca uwagę na znaczne różnice, jakie występują między państwami 
członkowskimi pod względem zdolności do wykorzystania środków. W związku z tym 
proponuje ustanowienie programu współpracy między państwami członkowskimi, którego 
celem będzie wymiana sprawdzonych wzorców postępowania. Na koniec sprawozdawca 
przypomina, jak ważne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności jest 
przestrzeganie zasady wielopoziomowego zarządzania i zasady partnerstwa.


