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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. uważa, że ponad połowę wydatków UE w 2019 r. można uznać za obarczone wysokim 
ryzykiem, w tym płatności dokonywane na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów na 
inwestycje w obszarze spójności i rozwoju obszarów wiejskich; zauważa, że wzrost 
szacowanego poziomu istotnego błędu z 4,5 % w 2018 r. do 4,9 % w 2019 r. może 
doprowadzić do wydania przez audytorów negatywnej opinii na temat wydatków UE;

2. przyjmuje do wiadomości, że wydatki obarczone wysokim ryzykiem często podlegają 
skomplikowanym przepisom i warunkom kwalifikowalności oraz że do takich zasad i 
warunków dochodzą często dodatkowe wymogi nakładane przez organy krajowe, co 
prowadzi do zwiększonego ryzyka błędu, które uwypukla różnicę między błędem a 
nadużyciem;

3. odnotowuje spadek szacowanego poziomu błędu w wydatkach w dziale „Spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna” z 5 % w 2018 r. do 4,4 % w 2019 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wyraża 
rozczarowanie, że nie udało się obniżyć poziomu błędu do 3 % odnotowanych w 2017 
r.;

4. uważa, że wśród głównych przyczyn tego poziomu błędu są niekwalifikowalność 
projektów, naruszenie zasad rynku wewnętrznego oraz wydatki niekwalifikowalne; 
przypomina, że w obszarach tych istnieje wysoki poziom nieodłącznego ryzyka 
wystąpienia błędu oraz że kontrole przeprowadzane przez instytucje zarządzające nie 
zawsze są skuteczne;

5. z zadowoleniem przyjmuje starania na rzecz uproszczenia wymogów, jakie muszą 
spełniać kierownicy projektów i instytucje zarządzające w państwach członkowskich w 
ramach okresu programowania 2021-2027 określonego w rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów;

6. podkreśla, że polityka spójności już dowiodła swojej wartości dodanej i będzie jeszcze 
bardziej niezbędna w następstwie kryzysu związanego z COVID-19; podkreśla, że 
wyeliminowanie pierwotnych przyczyn nieprawidłowości poprzez usprawnienie i 
wzmocnienie zdolności administracyjnych pomogłoby beneficjentom i organom 
skoncentrować się na wynikach i przyczyniłoby się do obniżenia poziomu błędu;

7. z niepokojem zauważa, że na koniec szóstego roku wdrażania wskaźniki absorpcji 
środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności (FS) są o 6,6 % niższe niż na tym samym etapie poprzedniego 
okresu programowania; zwraca również uwagę na fakt, że ze względu na zbliżający się 
koniec okresu kwalifikowalności i z uwagi na okoliczności kryzysu związanego z 
COVID-19 istnieje ryzyko, że państwa członkowskie będą skupiać się na 
wydatkowaniu środków kosztem wyników i prawidłowości wydatków.
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