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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. przypomina, że rok 2018 był przedostatnim rokiem wdrażania obecnych wieloletnich 
ram finansowych oraz że obecnie wszystkie programy finansowe są w pełni operacyjne;

2. z niepokojem zauważa, że wnioski o płatność o znacznej wartości zostały opóźnione i 
będą składane w kolejnych latach oraz że wpłynęło to na korzystanie z prefinansowania 
i na zobowiązania pozostające do spłaty, a także wpłynie na potrzeby w zakresie 
środków na płatności na początku okresu obowiązywania następnych wieloletnich ram 
finansowych; dostrzega, że Komisja Europejska podejmuje działania, by uniknąć 
nadmiernej presji, jeśli chodzi o poziom środków na płatności w pierwszych latach 
WRF na okres 2021–2027;

3. wyraża zadowolenie, że w 2018 r. instytucje audytowe po raz pierwszy zgłosiły błędy 
na podstawie wspólnej metodologii uzgodnionej przez Komisję i państwa 
członkowskie, oraz że wykryto, iż niekwalifikowalne wydatki i procedury udzielania 
zamówień publicznych są najczęstszymi rodzajami nieprawidłowości; zwraca uwagę, że 
jeżeli chodzi o ogólny szacowany poziom błędu w odniesieniu do wydatków z budżetu 
Unii, w ostatnich kilku latach obserwuje się stałą poprawę (4,4 % w 2014 r., 3,8 % w 
2015 r., 3,1 % w 2016 r.; 2,4 % w 2017 r. i 2,6 % w 2018 r.);

4. wyraża zadowolenie, że Komisja Europejska wdrożyła znaczną część zaleceń 
Trybunału dotyczących działań następczych i popiera zobowiązanie Trybunału, zgodnie 
ze strategią na lata 2018–2020, do dalszego śledzenia realizacji wszystkich zaleceń 
wydanych Komisji przez Trybunał trzy lata wcześniej w ramach kontroli wykonania 
zadań;

UWAGI NA TEMAT PODDZIAŁU WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH 1B 
„SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA”

Uwagi ogólne

5. podkreśla rolę polityki spójności Unii we wspieraniu wdrażania Europejskiego filaru 
praw socjalnych oraz we wspieraniu państw członkowskich i regionów w 
wykorzystywaniu nowych możliwości i stawianiu czoła wyzwaniom, takim jak 
globalizacja, bezrobocie, przemiany w przemyśle, cyfryzacja i przekwalifikowanie 
pracowników;

6. zauważa, że w 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) dopatrzył się 
znacznego wzrostu liczby wniosków państw członkowskich o płatność z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które obejmują Europejski Fundusz 
Społeczny, głównie ze względu na stosunkowo niską liczbę wniosków o płatność z 
funduszy ESI w początkowych latach realizacji programów na lata 2014–2020; 
jednocześnie zwraca uwagę, że w przypadku tych funduszy absorpcja wciąż była 
wolniejsza niż zakładano – zjawisko, które przyczyniło się do narastania zobowiązań 
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pozostających do spłaty ze środków europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; ubolewa z powodu takich opóźnień we wdrażaniu funduszy ESI, gdyż 
opóźnienia te nadal będą miały wpływ na korzystanie z płatności zaliczkowych i na 
zobowiązania pozostające do spłaty w ostatnim roku obecnych WRF, a także na 
potrzeby w zakresie środków na płatności w kolejnych WRF; wzywa Komisję do 
przeanalizowania przyczyn niskiego poziomu absorpcji oraz do podjęcia działań, w tym 
również do uproszczenia nowych przepisów na okres po 2020 r., aby uniknąć zarówno 
niepotrzebnej presji na poziom środków w pierwszych latach kolejnych WRF na lata 
2021–2027, jak i nadmiernie złożonych lub uciążliwych przepisów, które nie wnoszą 
wartości dodanej do polityki Unii;

7. jest bardzo zaniepokojony z powodu wzrostu szacunkowego poziomu błędu w obszarze 
polityki „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” do 5,0 %, czyli wartości 
znacznie przekraczającej próg istotności w wysokości 2 %; podkreśla, że 
zmodyfikowane ramy kontroli i uzyskiwania pewności opracowano w taki sposób, aby 
zapewnić utrzymanie poziomów rocznego błędu rezydualnego poniżej 2 %; 

8. zauważa, że utrzymują się uchybienia w zakresie prawidłowości wydatków 
zadeklarowanych przez instytucje zarządzające oraz że pomimo poprawy w ostatnim 
czasie nadal występują braki i niewykryte lub nieskorygowane błędy; w związku z tym 
podkreśla, że instytucje audytowe odgrywają zasadniczą rolę w ramach kontroli i 
uzyskiwania pewności w odniesieniu do wydatków w obszarze spójności;

9. przyznaje, że w tej dziedzinie polityki wydatki Unii polegają głównie na zwrocie 
kosztów, co oznacza wydatki wysokiego ryzyka, z którymi wiąże się konieczność 
przestrzegania bardziej złożonych przepisów niż w niektórych innych dziedzinach 
polityki; zauważa również, że beneficjenci muszą często mierzyć się ze złożonym 
charakterem przepisów w przypadku, gdy krajowe wymogi dotyczące 
kwalifikowalności wykraczają poza wymogi przewidziane w prawodawstwie unijnym; 
przypomina, że ETO stwierdził, iż oszacowany poziom błędu w wydatkach 
obarczonych wysokim ryzykiem wynosi 4,5%;

10. podkreśla, że skutkuje to stosunkowo wysokim szacunkowym poziomem błędu (który 
wzrósł o 3% i jest wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim) w tej dziedzinie 
polityki, która w 2018 r. miała największy wpływ na szacunkowy poziom błędu w 
przypadku wydatków obarczonych wysokim ryzykiem (43% wszystkich błędów);

11. wyraża również zaniepokojenie, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego DG EMPL w 
swojej ocenie ryzyka zbyt nisko oszacowała poziom nieprawidłowości w 2018 r. (1,8% 
wydatków w 2018 r. wchodzących w zakres kompetencji DG EMPL, czyli 247 mln 
EUR);

12. zgadza się z wnioskami ETO, że konieczne są dalsze usprawnienia, zwłaszcza jeśli 
chodzi o wdrażanie ram prawnych przez instytucje zarządzające, instytucje audytowe i 
Komisję w celu obniżenia w przyszłości wysokiego poziomu błędu;

13. w tym roku ponownie podkreśla pilną potrzebę podjęcia skutecznych działań w celu 
ograniczenia liczby błędów z tych źródeł przy jednoczesnym zagwarantowaniu dobrych 
wyników oraz wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia zaleceń ETO w 
przedmiotowym obszarze polityki; apeluje w szczególności do Komisji o lepsze 
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wdrożenie odpowiednich środków kontroli mających zagwarantować, że żaden program 
nie zostanie zamknięty z istotnym poziomem nieprawidłowych wydatków, a także 
wzywa instytucje audytowe do eliminowania zgłaszanych niedociągnięć i do lepszego 
wykorzystywania w przyszłości komisyjnego modelu uzyskiwania pewności, a w 
szczególności do przeprowadzania regularnych kontroli na poziomie pośredników 
finansowych;

14. zauważa, że jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny (EFS), inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
przerwano trzy programy w ramach EFS i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, realizowane w Zjednoczonym Królestwie, we Włoszech i na Węgrzech, oraz 
jeden program w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
realizowany we Włoszech, co w 2018 r. skutkowało wstrzymaniem kilku płatności; 
zauważa, że w stosunku do zainteresowanych państw członkowskich wystosowano 33 
pisemne ostrzeżenia;

15. przyznaje, że liczba pisemnych ostrzeżeń i wstrzymania płatności znacznie wzrosła w 
2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na zwiększoną liczbę pakietów 
dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności otrzymanych w lutym 2018 r. 
oraz wyniki kontroli zgodności przeprowadzonych w ciągu roku;

Europejski Fundusz Społeczny

 16. przypomina, że celem EFS i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest 
wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia, edukacji i szkoleń, a także tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy, co obejmuje również działania w ramach 
inicjatywy, które podejmuje się głównie w regionach o wysokim poziomie bezrobocia 
wśród młodych ludzi; podkreśla, że wobec tego inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych powinna w dalszym ciągu cieszyć się wsparciem finansowym i politycznym 
Unii oraz instytucji krajowych i regionalnych z myślą o realizacji ich celów w 
nadchodzących latach, w związku z czym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do uczynienia z inicjatywy stałego instrumentu do walki z bezrobociem wśród 
ludzi młodych;

17. przypomina, że w sprawozdaniu specjalnym nr 5/2017 („Bezrobocie wśród młodzieży – 
czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji?”) ETO stwierdził, że mimo postępów we 
wdrażaniu gwarancji dla młodzieży w niektórych państwach członkowskich i 
osiągnięcia pewnych rezultatów, sytuacja nie spełnia wstępnych oczekiwań 
sformułowanych przy uruchamianiu gwarancji dla młodzieży; przypomina również, że 
chociaż dokonano przekierowania środków finansowych z EFS zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w sprawozdaniu specjalnym ETO nr 17/2015 („Wsparcie Komisji na rzecz 
grup zadaniowych ds. młodzieży – udane przekierowanie finansowania z EFS, lecz 
niewystarczający nacisk na rezultaty”), nadal nie poświęca się wystarczającej uwagi 
wynikom;

18. zatem ponownie podkreśla, że należy usprawnić procedury zarządzania finansowego i 
wymogi sprawozdawczości w odniesieniu do inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych i gwarancji dla młodzieży oraz lepiej ukierunkować je na młodych ludzi 
najbardziej oddalonych od kształcenia, szkolenia i zatrudnienia;
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19. przypomina, że nadal istnieje 10 zaleceń odnoszących się do sprawozdań specjalnych 
(jedno ze sprawozdania specjalnego nr 16/2016 „Cele UE w zakresie edukacji – 
programy są spójne, ale występują niedociągnięcia w pomiarze wyników”, dwa ze 
sprawozdania specjalnego nr 14/2016 „Unijne inicjatywy polityczne i wsparcie 
finansowe na rzecz integracji Romów – w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto istotne 
postępy, potrzebne są jednak dodatkowe działania w terenie” i siedem ze sprawozdania 
specjalnego nr 6/2018 „Swobodny przepływ pracowników – zapewniono podstawową 
swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność 
pracowników”), z których większość miała zostać wdrożona do 31 grudnia 2019 r.; w 
szczególności odnotowuje sprawozdanie specjalne nr 14/2016, zgodnie z którym 
większość projektów zrealizowano zgodnie z planem, ale nie zawsze stosowano kryteria 
dotyczące najlepszych praktyk przyczyniające się do powodzenia integracji Romów, a 
monitorowanie wyników było trudne; przypomina, że brak solidnych i kompleksowych 
danych na temat Romów stanowi problem nie tylko w odniesieniu do projektów, ale 
również w odniesieniu do kształtowania polityki na szczeblu unijnym i krajowym; 
ubolewa, że sytuacja ta może pozostać bez zmian, o ile nie zostaną podjęte szybkie 
działania;

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

20. uważa, że zaangażowanie Unii na rzecz osób najbardziej potrzebujących ma ogromne 
znaczenie, mając na uwadze fakt, że w Unii Europejskiej średnio ponad jedna na pięć 
osób i jedno na czworo dzieci są wciąż zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; 

21. przypomina o ustaleniach ETO, zawartych w sprawozdaniu specjalnym nr 05/2019 
(„Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zapewniono cenne 
wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia 
ubóstwa”), zwłaszcza wniosek ETO, że oprócz ograniczania ubóstwa poprzez pomoc 
żywnościową (stanowi ona 83% budżetu tego funduszu) innowacyjne elementy polityki 
społecznej prowadzonej przez fundusz umożliwiają państwom członkowskim działania 
sprzyjające włączeniu społecznemu; 

22. przypomina również, że z dostępnych danych przedstawionych w sprawozdaniu 
specjalnym ETO nr 5/2019 wynika, iż w niemal każdym państwie członkowskim 
fundusz ma godne uwagi wyniki, a środki przeznaczone na żywność, pomoc materialną 
i włączenie społeczne wpływają na sytuację osób najbardziej potrzebujących, w tym 
osób, które mogłyby zostać pominięte w głównym systemie pomocy społecznej lub 
które potrzebują natychmiastowego wsparcia; podkreśla także, że według banków 
żywności jedna trzecia żywności, którą rozprowadzają, finansowana jest przez FEAD, a 
także że FEAD pozwala na większą niezależność od nieregularnego dopływu dotacji i 
dlatego też umożliwia lepsze planowanie redystrybucji konkretnych środków 
żywnościowych;

23. popiera zatem FEAD, który ma na celu złagodzenie najcięższych form ubóstwa w Unii, 
takich jak niedostatek żywności, bezdomność i ubóstwo dzieci;

24. zauważa jednak, że z uwagi na ograniczony zakres działań monitorujących i brak 
danych z całej UE wkład FEAD w ograniczanie ubóstwa nie został jeszcze wymiernie 
ustalony, a także przypomina, że Komisja musi poprawić jakość gromadzonych danych, 
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aby lepiej odzwierciedlić względne znaczenie tego funduszu jako wektora solidarności 
europejskiej i podmiotu przyczyniającego się do zwalczania podziałów społecznych w 
Unii;

25. zauważa, że w śródokresowym sprawozdaniu z oceny FEAD stwierdzono szereg 
niedociągnięć we wdrażaniu funduszu i że ETO zaproponował lepsze ukierunkowanie 
funduszu na osoby, które najbardziej potrzebują pomocy; przypomina również, że w 
śródokresowej ocenie funduszu stwierdzono, iż można by w większym stopniu zbadać 
możliwość wdrażania i monitorowania środków towarzyszących;

Przeciwdziałanie potencjalnym oszustwom

26. podkreśla potrzebę bardziej rygorystycznej weryfikacji zamówień publicznych podczas 
całego cyklu finansowania;

27. przypomina, że zgodnie z wnioskami zawartymi w specjalnym sprawozdaniu ETO nr 
06/2019 („Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w obszarze 
spójności – instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i 
koordynację działań”) instytucje zarządzające jeszcze bardziej muszą usprawnić 
wykrywanie oszustw, reagowanie na nie i koordynację działań w tym zakresie, choć 
dokonały już postępów, jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z 
nadużyciami dotyczącymi unijnych funduszy spójnościowych, w tym EFS, oraz 
opracowywanie działań prewencyjnych;

28. docenia wysiłki Komisji Europejskiej i państw członkowskich w tym zakresie i zachęca 
je do dalszego rozwijania narzędzia oceny ryzyka ARACHNE przy aktywnym udziale 
państw członkowskich; w tym celu wzywa państwa członkowskie do korzystania w jak 
największym stopniu z bazy danych ARACHNE, aby zapobiec nieuczciwemu i 
nieprawidłowemu wykorzystywaniu funduszy UE;

UWAGI NA TEMAT PODDZIAŁU WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH 1A 
„KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA”

Uwagi ogólne

29. przypomina, że większość środków wydatkowanych z poddziału 1A w wieloletnich 
ramach finansowych podlega zarządzaniu bezpośrednio przez Komisję i ma formę 
dotacji dla prywatnych bądź publicznych beneficjentów uczestniczących w projektach; 

30. z zadowoleniem zauważa, że szacunkowy poziom błędu w obszarze „Konkurencyjność 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” wynosi 2,0 %, co stanowi znaczny spadek w 
porównaniu z rokiem 2017 (4,2 %) i 2016 (4,1 %), a także zauważa, że większość 
błędów dotyczyła wydatków na badania naukowe i że błędy w innych obszarach 
wydatków są nieliczne; dostrzega starania Komisji, aby poprawić poziom błędu, który 
jest niższy niż w ubiegłych dwóch latach, oraz ponownie podkreśla znaczenie 
programów wydatków w rozdziale „Konkurencyjność”, które odgrywają ważną rolę we 
wspieraniu inkluzywnego społeczeństwa, stymulowaniu wzrostu gospodarczego i 
tworzeniu miejsc pracy w UE;

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)
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31. zauważa, że wg Komisji śródokresowa ocena EaSI wykazała, iż cele tego programu 
wciąż są aktualne oraz że skutecznie umożliwia on dotarcie do odpowiednich 
zainteresowanych podmiotów, generuje dobre jakościowo rezultaty i prowadzi do 
osiągania założonych celów, w szczególności w świetle obecnej trudnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, w której odczuwalne są następstwa kryzysu finansowego i 
gospodarczego; zwraca również uwagę, że choć wydaje się, iż trzy osie tego programu 
(wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Progress, 
Europejski Portal Mobilności Zawodowej oraz mikrofinansowanie i przedsiębiorczość 
społeczna) działają niezależnie od siebie, zidentyfikowano pewne dziedziny, w których 
możliwa jest poprawa efektywności (efekt synergii);

32. zauważa, że w śródokresowej ocenie EaSI zwrócono uwagę na szereg sposobów 
usprawnienia wdrażania programu, zwłaszcza poprzez uproszczenie procedur, poprawę 
spójności wewnętrznej, większą elastyczność, ukierunkowanie na grupy potrzebujące 
konkretnego wsparcia i powiązanie z innymi funduszami, a także zachęca Komisję do 
podjęcia działań w tym względzie; nalega w szczególności, aby w ramach komponentu 
EaSI EFS+ zawierał szereg ulepszeń idących w tym kierunku;

Agencje

33. wyraża zadowolenie, że w 2018 r. Komisja zakończyła pierwszą przekrojową ocenę 
swoich agencji działających w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych (Eurofound, 
Cedefop, ETF i EU‑OSHA) w celu uzupełnienia przeglądu rozporządzenia 
ustanawiającego trzy trójstronne agencje; z zadowoleniem zauważa, że w ocenie 
potwierdzono zawartą w sprawozdaniu bardzo pochlebną opinię na temat znaczenia, 
skuteczności, wydajności, spójności i wartości dodanej tych agencji oraz potrzebę 
zacieśnienia współpracy z myślą o uzyskaniu efektów synergii; podkreśla ponadto, że 
przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji mają zasadnicze znaczenie dla ich 
demokratycznej rozliczalności; uważa, że zasadnicze znaczenie mają użyteczność i 
łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa do oceny 
sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz oceny, w jakim stopniu, 
według obywateli, dane można łatwo identyfikować, rozpoznawać i wykorzystywać;

34. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) i 
podkreśla potrzebę zapewnienia wystarczających środków finansowych na jego 
organizację; podkreśla, że finansowania nie można zapewnić w drodze przesunięcia 
środków finansowych przydzielonych innym agencjom ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych ani z innych linii budżetowych, oraz że skutkiem tego finansowania nie 
może być ograniczenie zasobów i zdolności EURES; wobec tego podkreśla potrzebę 
utrzymania wyraźnie odrębnych linii budżetowych dla ELA i EURES;

PODSUMOWANIE

35. wyraża zadowolenie, że w 2018 r. Komisja rozpoczęła cztery oceny tematyczne 
(wsparcie na rzecz zatrudnienia młodzieży, wsparcie z EFS na rzecz zatrudnienia i 
mobilności, wsparcie z EFS na rzecz edukacji i szkoleń oraz wsparcie z EFS na rzecz 
włączenia społecznego); 

36. zauważa, że zalecenie ETO, zgodnie z którym Komisja w ramach wszystkich 
podejmowanych działań powinna konsekwentnie i zgodnie z własnymi wytycznymi 
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dotyczącymi lepszego stanowienia prawa posługiwać się terminami: nakłady, wynik, 
rezultat i wpływ, wdrożono jedynie częściowo oraz wzywa Komisję do pełnego 
wdrożenia tego zalecenia;

37. w sensie ogólniejszym zwraca się do Komisji o jak najszybsze wdrożenie wszystkich 
zaległych zaleceń ETO, a w dłuższej perspektywie – o uwzględnianie zaleceń ETO 
podczas realizacji działań podejmowanych w ramach nowego EFS+ od roku 2021.
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