
AD\1196965PL.docx PE643.053v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju Regionalnego

2019/2055(DEC)

22.1.2020

OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za 
rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze
(2019/2055(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Josianne Cutajar



PE643.053v02-00 2/7 AD\1196965PL.docx

PL

PA_NonLeg



AD\1196965PL.docx 3/7 PE643.053v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że – jak wskazano w sprawozdaniu rocznym Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) za rok budżetowy 2018 – szacowany poziom błędu w 
wydatkach z działu „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” zwiększył się z 3 
% w 2017 r. do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że nawet jeśli kwota skontrolowana w 2018 r. 
w tym obszarze (23,8 mld EUR) była znacznie wyższa niż w 2017 r. (8,0 mld EUR), to 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została odwrócona; przestrzega przed wystąpieniem 
większego ryzyka błędu na końcu obecnych wieloletnich ram finansowych (WRF) z 
powodu presji na szybką absorpcję funduszy w obliczu zagrożenia utratą finansowania 
przez Unię;

2. podkreśla, że nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Unii Europejskiej nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego i że przed zastosowaniem korekt finansowych 
wobec beneficjentów wymagana jest dokładna analiza wyników kontroli; wzywa 
Komisję do wdrożenia strategii zwalczania nadużyć finansowych oraz do dalszego 
wspierania państw członkowskich i udzielania im pomocy we wdrażaniu środków 
zwalczania nadużyć finansowych, w tym analizowania nieprawidłowości zgłaszanych 
przez państwa członkowskie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (funduszy ESI);

3. zauważa, że źródłem tych nieprawidłowości zarówno w obszarze dotacji, jak i – mniej 
kontrolowanych – instrumentów finansowych są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
projektów, beneficjentów, działań i kosztów (44 %), jak również naruszenia zasad 
rynku wewnętrznego i pomocy państwa (40 %) oraz brak dokumentów 
potwierdzających (11 %), ale wynika to również z ogólnie niskich stawek zwrotu 
kosztów i płatności w poprzednim roku oraz mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą; podkreśla, że w 2018 r. błędy związane z 
zamówieniami publicznymi, zasadami pomocy państwa i przyznawaniem dotacji 
przyczyniły się w największym stopniu do wzrostu szacowanego przez ETO poziomu 
błędu w wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem; zauważa, że – zgodnie z 
informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu ETO za rok 2018 – zwroty podatku 
VAT są narażone na błędy i nie zawsze prowadzą do optymalnego wykorzystania 
funduszy Unii, co można osiągnąć poprzez dalsze uproszczenie przepisów; zauważa, że 
niektóre państwa członkowskie nie wywiązują się ze swojego zobowiązania do wypłaty 
beneficjentom pełnej kwoty wkładu publicznego nie później niż 90 dni od dnia 
przedłożenia wniosku o płatność;

4. zwraca uwagę na fakt, że wydatki obarczone wysokim ryzykiem podlegają często 
złożonym zasadom i warunkom kwalifikowalności; ubolewa, że niektóre państwa 
członkowskie i regiony mają trudności z wykorzystaniem funduszy; zgadza się z 
wnioskiem ETO, zgodnie z którym prostsze krajowe zasady kwalifikowalności mogą 
pomóc w ograniczeniu tego źródła błędów i zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów; przypomina, że przy zapewnieniu wysokiego poziomu przejrzystości 
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uproszczenie przepisów może w znacznym stopniu przyczynić się do efektywniejszego 
wykorzystania funduszy; wzywa do skuteczniejszego zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w tworzenie szczegółowych przepisów krajowych dotyczących wdrażania 
funduszy spójności; wzywa ETO i krajowe organy kontroli do zaproponowania zaleceń 
dotyczących uproszczenia przepisów oraz do przeprowadzenia audytów dotyczących 
uproszczenia;

5. podkreśla kluczową rolę, jaką w monitorowaniu wykorzystania funduszy ESI mają 
krajowe organy kontroli wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym; wzywa do 
poprawy metod kontroli wdrożonych na szczeblu krajowym; zachęca Komisję, aby, 
jeśli chodzi o kwestionowanie stwierdzeń dokonanych przez Trybunał Obrachunkowy 
w sprawozdaniu rocznym w odniesieniu do charakteru popełnionych błędów, 
ograniczyła rozbieżne interpretacje mających zastosowanie przepisów krajowych lub 
unijnych, by zapobiec takim sytuacjom w przyszłości i uniknąć rozbieżnych 
interpretacji obowiązujących przepisów;

6. podkreśla, że wskaźnik absorpcji funduszy ESI nadal jest niższy niż planowano – do 
końca 2018 r. wyniósł zaledwie 27,3 %, która to wartość jest nawet niższa niż 
wynoszący 33,4 % wskaźnik absorpcji z końca 2011 r., czyli w analogicznym roku 
poprzednich WRF; ostrzega, że sytuacja ta może doprowadzić do pośpiesznego 
wydatkowania środków na koniec okresu programowania, co może zagrozić osiągnięciu 
celów spójności;

7. wzywa Komisję do przedstawienia uważnej analizy powodów, dla których pewne 
regiony wciąż wykazują niski wskaźnik absorpcji funduszy, oraz do dokonania oceny 
konkretnych działań mających na celu rozwiązanie problemów strukturalnych leżących 
u źródeł tej nierównowagi i wzmocnienia lokalnej pomocy technicznej; podkreśla, że 
elastyczność i prostsze zasady mogą poprawić wydajność i skuteczność funduszy ESI;

8. przypomina, że przyczyny niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie tylko z 
metodologii anulowania zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale również z późnego 
przyjęcia ram prawnych umożliwiających realizację polityki spójności; podkreśla 
znaczenie osiągnięcia szybkiego porozumienia politycznego między instytucjami w 
sprawie następnych WRF na lata 2021–2027  i rozporządzeń dotyczących polityki 
spójności, aby uniknąć powtórzenia się w przyszłości opóźnień w realizacji funduszy 
ESI, w tym zaległości w realizacji przyszłych wniosków o płatność; wzywa Komisję i 
Radę do ustanowienia w pierwszej połowie 2020 r. planu działania w celu 
przyspieszenia wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 
bieżącym okresie programowania, wyraźnie motywującego do skutecznego 
wykorzystania dostępnych funduszy i wzmacniającego strategiczne cele Unii, w 
szczególności w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz, 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego, w zakresie walki ze zmianami klimatu;

9. ponownie podkreśla znaczenie wiarygodnych systemów pomiaru efektywności opartych 
na danych wysokiej jakości w celu usprawnienia procesu decyzyjnego; wzywa Komisję 
do dalszego rozwijania i dostosowania metod kontroli w celu zharmonizowania różnych 
systemów pomiaru efektywności w organach państw członkowskich; wzywa do 
wdrożenia szerszego zestawu wskaźników umożliwiających uwzględnienie zasady 
partnerstwa, na której opierają się wydatki w ramach polityki spójności, jak również jej 
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odpowiednich wymiarów horyzontalnych, takich jak wyniki finansowe, równość płci, 
niedyskryminacja, zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich 
dodatkowych obciążeń administracyjnych; zwraca uwagę, że gromadzenie danych 
powinno być niezwłocznie dostosowywane do wszelkich zmian w systemach 
administracyjnych (takich jak klasyfikacja NUTS);

10. uważa, że Unia w coraz większym stopniu korzysta z instrumentów finansowych i 
gwarancji budżetowych udzielonych Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI), co przyczyniło się do przyciągnięcia dodatkowych funduszy w celu wypełnienia 
luki inwestycyjnej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; w związku z tym 
ponownie wyraża poparcie dla dokonywanych przez ETO kontroli wykonania zadań 
związanych z instrumentami finansowymi i EBI.
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