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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 2019 był przedostatnim rokiem wdrażania obecnych wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 oraz że na tym etapie wszystkie programy 
finansowe są w pełni operacyjne;

2. zauważa, że do końca 2019 r. zobowiązania pozostające do spłaty nadal rosły, osiągając 
poziom 298,0 mld EUR; podkreśla, że wzrost ten wynikał z faktu, iż środki na 
zobowiązania systematycznie przekraczały środki na płatności, oraz że potrzeby w 
zakresie płatności przekładano na następne WRF, głównie z powodu opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI); 

Uwagi na temat poddziału 1b WRF „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”

Uwagi ogólne

3. zauważa, że w 2019 r. na programy w ramach poddziału 1b przeznaczono 57 mld EUR, 
z czego 13 779 mln EUR (24 %) na Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i 566 mln 
EUR (1 %) na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

4. odnotowuje z zaniepokojeniem, że szacowany poziom błędu w obszarze polityki 
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” w 2019 r. wyniósł 4,4 % (5,0 % w 
2018 r.); podkreśla, że pomimo nieznacznego spadku w porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba ta nadal znacznie przekracza próg istotności wynoszący 2 % oraz 
szacowany poziom błędu w wydatkach w budżecie Unii jako całości (2,7 %); 

5. ubolewa nad faktem, że również w odniesieniu do roku budżetowego 2019 Trybunał 
Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, że uchybienia wykryte w 
metodach doboru próby stosowanych przez niektóre instytucje audytowe miały wpływ 
na reprezentatywność, oraz że nadal występują niedociągnięcia w sposobie 
wykonywania i dokumentowania pracy przez instytucje audytowe; 

6. zauważa, że w ramach trwającej kontroli Trybunał analizuje znaczenie, wiarygodność i 
spójność rocznego poziomu wydatków w dziale „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna”, który Komisja oblicza w wyniku przeprowadzonych kontroli, i oczekuje 
na wnioski z tej kontroli;

Uwagi szczegółowe dotyczące EFS

7. zwraca uwagę, że w przypadku EFS, który stanowi 94,7 % budżetu DG EMPL na 2019 
r., główne nieodłączne ryzyko związane jest ze złożonością finansowanych operacji i 
działań, typologią i różnorodnością odbiorców oraz wysoką liczbą rocznych 
interwencji;

8. wyraża zadowolenie, że wprowadzenie uproszczonych form kosztów w ramach EFS 
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zmniejszyło obciążenie administracyjne i ułatwiło realizację zarówno dla organów 
zarządzających programem, jak i jego beneficjentów;

Przeciwdziałanie potencjalnym oszustwom

9. z zadowoleniem zauważa, że po przyjęciu nowej strategii Komisji w zakresie 
zwalczania nadużyć finansowych w dniu 29 kwietnia 2019 r. DG EMPL 
przeprowadziła analizę ryzyka nadużyć finansowych oraz dokonała przeglądu i 
aktualizacji wspólnie z DG REGIO i DG MARE „Wspólnej strategii zwalczania 
nadużyć finansowych” oraz strategii zarządzania bezpośredniego w zakresie zwalczania 
nadużyć finansowych; 

Uwagi na temat poddziału 1a WRF „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Uwagi ogólne

10. przypomina, że większość wydatków na programy w ramach poddziału 1a WRF jest 
zarządzana bezpośrednio przez Komisję;

11. wyraża obawy, że szacowany poziom błędu w wydatkach w dziale „Konkurencyjność 
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” za 2019 r. jako całości jest istotny i 
wynosi 4,0 %;

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

12. uważa, że w ramach programu prac EaSI na 2019 r. sfinansowano 44 projekty w 
ramach pięciu zaproszeń do składania wniosków o wartości 29,3 mln EUR; 

Agencje

13. uznaje, że pięć zdecentralizowanych agencji wchodzących w zakres kompetencji DG 
EMPL wnosi znaczący wkład i istotną wartość dodaną w realizację szczegółowych 
celów obszarów polityki DG EMPL; 

Wniosek

14. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania z działalności DG EMPL za 2019 r., 
że DG EMPL uzyskała wystarczającą pewność i stwierdziła, że systemy zarządzania i 
kontroli programów operacyjnych funkcjonowały zgodnie z założeniami w 2019 r.; 

15. wzywa Komisję do podjęcia działań następczych w związku ze wszystkimi błędami 
stwierdzonymi przez Trybunał oraz do zażądania w razie potrzeby dodatkowych korekt 
finansowych; 

16. odnotowuje zobowiązanie Komisji do kontynuowania ścisłej współpracy z instytucjami 
audytowymi, aby wzmocnić ich zdolności do zapobiegania błędom i ich korygowania, 
usprawnić dokumentowanie ich prac audytowych, a tym samym przyczynić się do 
procesu uzyskiwania pewności;

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że począwszy od 2020 r. Komisja zamierza włączyć do 
zorganizowanej dyskusji z zainteresowanymi instytucjami audytowymi szczegółową 
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analizę dodatkowych błędów wykrytych w ramach audytów unijnych, wraz z 
zarejestrowanymi działaniami instytucji audytowych, w celu rozwiązania problemu 
niewykrycia tych błędów;

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


