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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;

3. wyraża zadowolenie, że w 2018 r. instytucje audytowe po raz pierwszy zgłosiły błędy 
na podstawie wspólnej metodologii uzgodnionej przez Komisję i państwa 
członkowskie; 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.);

Uwagi na temat poddziału wieloletnich ram finansowych 1B „Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna”

Uwagi ogólne

4. 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; jednocześnie zwraca uwagę, że w przypadku tych funduszy absorpcja wciąż 
była wolniejsza niż zakładano – zjawisko, które przyczyniło się do narastania 
zobowiązań pozostających do spłaty ze środków europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; 

5. z niepokojem odnotowuje wzrost szacunkowego poziomu błędu w obszarze polityki 
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” do 5,0%, czyli wartości znacznie 
przekraczającej próg istotności w wysokości 2%; 

6. przyznaje, że w tej dziedzinie polityki wydatki Unii polegają na zwrocie kosztów, co 
wiąże się z przestrzeganiem bardziej złożonych przepisów niż w niektórych innych 
dziedzinach polityki; podkreśla, że skutkuje to owym stosunkowo wysokim 
szacunkowym poziomem błędu w tym obszarze polityki, wyższym o 3 punkty 
procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim; 

7. 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);
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8. w tym roku ponownie podkreśla 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; 

Europejski Fundusz Społeczny

9. 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;

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

10. 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; 

11. z niepokojem zauważa, że z uwagi na ograniczony zakres działań monitorujących wkład 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ograniczanie ubóstwa 
nie został ustalony, a także ubolewa w szczególności, że Komisja nie posiada danych 
wskazujących na względne znaczenie tego funduszu w ramach ogólnego wsparcia 
udzielanego potrzebującym w Unii;

Przeciwdziałanie potencjalnym oszustwom

12. 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;

Uwagi na temat poddziału wieloletnich ram finansowych 1A „Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia”

Uwagi ogólne

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

14. 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;

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

15. 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 rezultaty i prowadzi do osiągania założonych 
celów; 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);

Agencje

16. zauważa, 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 znaczenie, 
skuteczność, wydajność, spójność i wartość dodaną tych agencji oraz potrzebę 
zacieśnienia współpracy z myślą o uzyskaniu efektów synergii;   

Podsumowanie

17. 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);

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

19. 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.


