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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W odpowiedzi na światowy kryzys finansowy Komisja Europejska proponuje państwom 
członkowskim plan pobudzenia gospodarki europejskiej. Szefowie państw i rządów UE 
potwierdzili potrzebę skoordynowanych działań w obliczu obecnej sytuacji, a Komisja 
opublikowała w dniu 26 listopada 2008 r. komunikat „Plan pobudzenia europejskiej 
gospodarki”, w którym stwierdza się, że polityka spójności w znacznym stopniu przyczynia 
się do prowadzenia inwestycji publicznych przez państwa członkowskie i regiony oraz że 
powinna ona stać się sposobem na przezwyciężenie obecnego kryzysu. 

W planie pobudzenia gospodarki europejskiej sugeruje się przede wszystkim 
przeprowadzenie działań w obszarach priorytetowych strategii lizbońskiej w sposób 
pozwalający na osiągnięcie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Zadaniem 
wszystkich wykorzystywanych instrumentów ma być realizowanie tego założenia 
i przyspieszenie osiągnięcia wyników. W tym kontekście rozszerzenie zakresu działań 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyspieszenie działań 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odnoszą się przede wszystkim do reagowania na 
liczne sytuacje nadzwyczajne o charakterze społecznym i gospodarczym, które cierpią na 
brak wsparcia. Podobnie jak w przeszłości również dziś mamy pewność, że ich działalność 
będzie tym skuteczniejsza, im lepiej uzupełniać się będą ich działania i zakres działalności.

Europejski Fundusz Społeczny wspiera polityki i priorytety mające na celu osiągnięcie 
postępów w dążeniu do pełnego zatrudnienia, poprawy jakości i wydajności pracy, 
propagowania włączenia społecznego i spójności społecznej oraz odgrywa kluczową rolę we 
wprowadzaniu środków zawartych w planie pobudzenia gospodarki europejskiej.

Mając na uwadze, że nie przewidziano żadnego uwolnienia nowych środków ani nowych linii 
działania w terenie, szczególnie ważne jest, aby cały potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego był wykorzystywany do rozwiązywania problemów dotyczących walki 
z bezrobociem oraz do szybkiego podniesienia konkurencyjności w gospodarce europejskiej, 
co wynika z obecnego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego.

W tym kontekście wniosek Komisji dąży do uproszczenia metod zarządzania płatnościami 
współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego i sposobów wykorzystywania 
ich w celu zachęcenia do skuteczniejszego, efektywniejszego i szybszego korzystania 
z dostępnych środków, przeznaczonych na wspieranie państw członkowskich i regionów 
borykających z kryzysem gospodarczym.

Należy podkreślić, że Parlament Europejski i Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) 
wielokrotnie wskazywały na uproszczenie jako na element kluczowy na rzecz poprawy 
sposobu zarządzania i wykorzystywania funduszy strukturalnych.

Należy przypomnieć, że Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym wykonania budżetu za rok budżetowy 2007 również zalecił uproszczenie 
podstawy obliczenia kosztów kwalifikowalnych i szerszego wykorzystania płatności opartych 
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na kwotach i stawkach ryczałtowych, zamiast zwracania „kosztów rzeczywistych”1.

Jeżeli chodzi o płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego oparte na stawkach 
ryczałtowych, stały się one możliwe w przypadku płatności kosztów pośrednich od 2007 r., 
jednak zasady EFS nie dopuszczają kwalifikowania płatności w formie kwot ryczałtowych.

W tym kontekście wniosek Komisji ma na celu rozszerzenie zakresu finansowania 
ryczałtowego o koszty bezpośrednie, objęcie tym zakresem taryf standardowych kosztów 
jednostkowych i umożliwienie stosowania systemów wypłat kwot zryczałtowanych.

Z tego względu wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską jest zgodny z sugestiami 
już wcześniej wyrażonymi przez Komisję Rozwoju Regionalnego jeżeli chodzi o zgodność 
z interesami zaangażowanych podmiotów z państw członkowskich.

Mając na uwadze pilny charakter wdrożenia proponowanych rozwiązań, Parlament 
Europejski został poproszony o jak najszybsze przyjęcie swojego stanowiska. 
Parlament Europejski nigdy nie uchylał się od ciążącej na nim odpowiedzialności politycznej. 
W związku z tym i pomimo, iż pojawiło się wiele różnych rozwiązań w obliczu obecnej 
sytuacji, Parlament Europejski wstrzymuje się na razie z przedstawieniem nowych propozycji 
i zmian, aby zapewnić szybkość przeprowadzenia procesu i rzeczywiste korzyści dla 
obywateli, które zakłada omawiany wniosek. Zwraca jednak uwagę na konieczność 
rozpoczęcia już teraz – z udziałem Komisji Europejskiej – procedury oceny tego funduszu 
w perspektywie przeglądu uzupełniającego, który powinien zostać jak najszybciej 
przeprowadzony. 

W związku z powyższym Komisja Rozwoju Regionalnego popiera wniosek Komisji.

******

Komisja Rozwoju Regionalnego zaleca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.

                                               
1 Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2007 wraz z 
odpowiedziami instytucji, rozdział 2, pkt 2.42; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 286 z 10.11.2008, tom 51.
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