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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 Trybunału Obrachunkowego 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 należy podkreślić, iż błędy w wykonaniu budżetu nie 
oznaczają automatycznie nadużycia finansowego – pozytywna tendencja z ostatnich lat 
została odwrócona; 

2. zauważa, że źródłem tych błędów są głównie zwroty niekwalifikowalnych kosztów, 
naruszenia zasad rynku wewnętrznego i brak dokumentów potwierdzających, ale 
wynika to również z ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i płatności w poprzednim 
roku, jak również mniejszej liczby instrumentów finansowych, które zostały objęte 
kontrolą;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki obarczone wysokim ryzykiem podlegają często 
złożonym zasadom i warunkom kwalifikowalności, które prowadzą do błędów, oraz że 
niektóre z tych błędów są spotęgowane przez dodatkowe procedury dodane przez 
władze krajowe; przypomina, że prostsze krajowe zasady kwalifikowalności mogą 
pomóc w ograniczeniu tego źródła błędów i zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

4. podkreśla, że absorpcja europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(„fundusze ESI”) nadal jest wolniejsza niż planowano – do końca 2018 r. wyniosła 
zaledwie 27,3 % – zauważa, że wartość ta jest nawet niższa niż wskaźnik absorpcji 
z 2011 r., czyli w analogicznym roku poprzednich wieloletnich ram finansowych; 

5. przypomina, że przyczyny tak 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; w związku 
z tym wzywa Komisję i Radę do zapewnienia w następnym okresie programowania 
2021–2027 odpowiednich środków w celu uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz efektu domina.


