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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 Trybunał Obrachunkowy (Trybunał) uznał, że polityka regionalna pozostaje 

jedną z dziedzin polityki podatnych na błędy i że w roku 2013 nie stwierdzono dużej 

różnicy w porównaniu z rokiem 2012, jako że najbardziej prawdopodobny poziom błędu 

w 2013 r. wyniósł 6,9% (w porównaniu z 6,8% w 2012 r.); zauważa, że jest to oznaką 

stabilności systemu i znaczącej poprawy w okresie programowania 2007–2013 w 

porównaniu z okresem programowania 2000–2006; wzywa Komisję do dalszego 

rygorystycznego stosowania przepisów kontrolnych; podkreśla znaczenie środków 

zapobiegawczych i uproszczeń w dążeniu do ograniczenia błędów; podkreśla, że istnieje 

wyraźna różnica między błędem a nadużyciem finansowym, a nadużycia finansowe 

stanowią 0,2 % całego budżetu UE; 

2. zauważa, że Trybunał wykrył poważne błędy przy udzielaniu zamówień publicznych 

(39% szacowanego poziomu błędu), częste naruszanie zasad pomocy państwa (17% 

szacowanego poziomu błędu) oraz błędy w stosowaniu zasad kwalifikowalności w 

odniesieniu do projektów (22% szacowanego poziomu błędu) i wydatków (21% 

szacowanego poziomu błędu); jest zaniepokojony niskimi kwotami wypłat na rzecz 

odbiorców końcowych z instrumentów inżynierii finansowej w 2013 r.; uważa, że 

Komisja powinna ocenić postępy poczynione w zakresie finansowania i wdrażania 

instrumentów finansowych, wraz z państwami członkowskimi powinna podjąć właściwe 

środki, aby poprawić poziom absorpcji, oraz że powinna też przedstawić Parlamentowi 

wyniki takich ocen i środków; 

3. zwraca uwagę na odmienne podejście Komisji i Trybunału do obliczania poziomu błędu 

w związku z transakcjami, do których Komisja zastosowała korekty ryczałtowe; wzywa 

ponownie do ujednolicenia metodyki, zarówno obliczania poziomu błędu, jak i prac 

związanych z audytem, aby zapobiegać sprzecznym ustaleniom, dostrzegając też 

jednocześnie starania Komisji w tym zakresie; 

4. zwraca uwagę na działania naprawcze podjęte przez Komisję w zakresie zawieszania i 

wstrzymywania płatności; przypomina, że wzrastający poziom zawieszonych płatności 

oraz wstrzymywanie płatności może zakłócić sprawną realizację projektów, a tym samym 

osiągnięcie celów polityki spójności, z uwagi na krótki czas wymagany do prawidłowej 

absorpcji funduszy unijnych; zwraca się do Komisji o informowanie Parlamentu o 

faktycznym wpływie wstrzymywania i zawieszania płatności na ograniczenie liczby 

nieprawidłowości i błędów oraz o dokonanie oceny wpływu wdrożonych dotychczas 

środków naprawczych na postępy w realizacji celów polityki, biorąc pod uwagę podejście 

do tej kwestii oparte na kosztach i korzyściach; 

5. apeluje do Komisji, aby – w przypadkach, w których brakuje dowodów na popełnienie 

nadużycia finansowego, lecz wykryto poważne uchybienia w systemach zarządzania i 

kontroli – wstrzymywała i zawieszała płatności jedynie w ostateczności, po wyczerpaniu 

wszystkich innych możliwości, ponieważ zawieszenie płatności może mieć poważne 

konsekwencje dla odnośnych programów i regionów, które boleśnie odczuły skutki 
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kryzysu, oraz ogólnie dla osiągnięcia celów polityki spójności; domaga się jednak, aby 

Komisja – przed podjęciem decyzji o zawieszeniu płatności – przeprowadzała ocenę 

stopnia, w jakim powinno się ono faktycznie przyczynić do obniżenia poziomu błędu, i 

jednocześnie jak wpłynie na dany region czy kraj, tak aby nie nakładać obciążeń na 

regiony borykające się z trudnościami społeczno-gospodarczymi; 

6. stwierdza, że 80% środków podlega zarządzaniu dzielonemu na szczeblu państw 

członkowskich; przypomina, że Trybunał ustalił, iż w przypadku jednej trzeciej 

zbadanych transakcji część wykrytych błędów można było wcześniej skorygować, jako że 

państwa członkowskie dysponowały wystarczającymi informacjami, by wykryć te błędy 

przed przedłożeniem Komisji deklaracji wydatków; 

7 zwraca uwagę na wieloletni charakter systemu zarządzania polityką spójności i podkreśla, 

że ostateczna ocena nieprawidłowości związanych z realizacją tej polityki będzie możliwa 

dopiero na zakończenie okresu programowania; 

8. z zadowoleniem przyjmuje usprawnione procedury kontroli i audytu przewidziane w 

ramach regulacyjnych na okres programowania 2014–2020, w szczególności w 

odniesieniu do weryfikacji i kontroli zarządczych przed poświadczeniem rocznych 

sprawozdań finansowych programu oraz przedłożeniem Komisji przez instytucje 

zarządzające deklaracji zarządczych; zauważa, że zdolności Komisji do podejmowania 

działań naprawczych zostały jeszcze bardziej zwiększone przez zniesienie możliwości 

ponownego wykorzystania przez państwa członkowskie funduszy, co prowadzi do korekt 

finansowych netto; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie centrum kompetencji ds. 

budowania zdolności administracyjnych w zakresie europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych; popiera większe zorientowanie na wyniki i koncentrację tematyczną 

polityki spójności, które powinny zapewnić przejście od kryteriów absorpcji funduszy do 

jakości wydanych środków, oraz wysoką wartość dodaną współfinansowanych działań. 

9. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę na 

uproszczenie procedur, w tym od strony beneficjentów, co może przynieść korzyści w 

zakresie zarówno audytu, jak i obniżenia poziomu błędu, jednocześnie zwiększając 

skuteczność systemów zarządzania i kontroli; jest zdania, że zarówno państwa 

członkowskie, jak i Komisja powinny wdrażać ukierunkowane i terminowe środki mające 

na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych, w tym poprzez 

skuteczne doradztwo, szkolenia i wymianę dobrych praktyk, ustanowienie programów 

utrzymania wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, a także poprzez pomoc 

przy procedurach audytowych; zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi 

konkretnych wyników osiągniętych dotychczas dzięki działalności centrum kompetencji, 

ustanowieniu wspólnego systemu wymiany ekspertów oraz wdrożeniu inicjatywy i planu 

działania w zakresie zamówień publicznych, opracowanych przez centrum kompetencji 

we współpracy z odpowiednimi służbami Komisji; podkreśla znaczenie szybkiej i 

skutecznej transpozycji we wszystkich państwach członkowskich dyrektyw dotyczących 

zamówień publicznych; 

10. dostrzega starania Komisji na rzecz stworzenia kultury wyników; apeluje w związku z 

tym do Komisji (DG REGIO) o zamieszczanie w planie zarządzania i rocznym 

sprawozdaniu z działalności oceny swoich prac związanych ze zwiększeniem wydajności, 

skuteczności i oddziaływania polityki spójności; zwraca się do Komisji, aby poza 

kontrolowaniem wykonania budżetu sprawdzała wyniki w odniesieniu do celów i 



 

AD\1045996PL.doc 5/6 PE541.658v02-00 

 PL 

lepszego wykorzystywania ocen oraz o wspieranie państw członkowskich i ich instytucji 

zarządzających w podnoszeniu jakości sprawozdań z oceny; podkreśla w tym kontekście, 

że w przyszłości należy uwzględnić i przeanalizować wyniki przedsięwzięć, zwrot z 

inwestycji, a także faktyczną wartość dodaną dla gospodarki, zatrudnienia i rozwoju 

regionalnego. 
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