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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że Europejski Trybunał Obrachunkowy od wielu lat informuje, iż płatności w 
dziedzinie spójności wykazują wskaźnik błędu na poziomie przekraczającym 5%, choć 
zauważa, że w poprzedniej procedurze udzielania absolutorium poziom ten wynosił 11%, 
o czym jest mowa w rocznym sprawozdaniu ETO, oraz że systemy nadzoru i kontroli nie 
są w pełni skuteczne; ponadto wzywa do wyjaśnienia metody obliczania błędów, 
ponieważ rozbieżności w liczbach podawanych przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy i przez Komisję są źródłem nieporozumień i braku zaufania do oficjalnych 
danych liczbowych;

2. jest wobec tego zdania, że na okres po roku 2013 należy poprawić skuteczność systemów 
nadzoru i kontroli i że należy podjąć wysiłki na rzecz unikania zwiększania obciążeń 
administracyjnych;

3. apeluje o zmniejszenie ograniczeń administracyjnych odnośnie do zarządzania finansami i 
ich kontroli; z zadowoleniem przyjmuje dyskusje dotyczące płynnego zakończenia 
programów i stosowania zasady n+2 oraz wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia, aby 
umożliwić państwom członkowskim prawidłowe wykorzystanie funduszy, uniknąć 
zachowań ze strony państw członkowskich, które przynosiłyby efekt przeciwny do 
zamierzonego, a także w większym stopniu skoncentrować kontrole na ryzyku, podnosząc 
tym samym ich skuteczność;

4. zauważa, że wysoki odsetek błędów w dziedzinie polityki spójności wynika ze 
skomplikowanych zasad i procedur; wzywa Komisję do ich uproszczenia, co usprawni 
system; ponadto zauważa, że należy zwrócić większą uwagę na środki dotyczące kontroli 
prewencyjnej i że konieczne jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy błędami, 
nieprawidłowościami a nadużyciami; zauważa jednak, że ostateczne liczby można 
określić wyłącznie dla okresów uznanych za zamknięte i że w związku z tym dotychczas 
został zamknięty jedynie okres 1994-1999;

5. uważa, że wspólne zasady dotyczące zarządzania, kwalifikowalności, kontroli i 
sprawozdawczości odnośnie do projektów finansowanych z EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz projektów wspierających różnorodność gospodarczą obszarów wiejskich i 
rybackich w ramach EFRROW i Europejskiego Funduszu Rybackiego miałyby kluczowe 
znaczenie dla uproszczenia zarządzania funduszami, zmniejszenia ryzyka błędu i 
ułatwienia udziału w programach polityki spójności mniejszym podmiotom oraz 
łatwiejsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych;

6. zauważa, że Komisja zamierza wymagać od organów państw członkowskich 
przedstawiania oświadczeń dotyczących zarządzania oraz niezależnych opinii 
audytorskich na ich temat; z zadowoleniem przyjmuje to posunięcie, ale przypomina, że 
oświadczenie podpisane na szczeblu ministerialnym to cel śródokresowy polegający na 
zaradzeniu obecnej sytuacji, w której nikt nie ponosi odpowiedzialności; nalega, by 
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Komisja i poszczególne państwa członkowskie były zobowiązane do tworzenia 
skutecznych partnerstw w celu zagwarantowania, że obie strony wypełnią zobowiązania 
spoczywające na nich w związku z powierzonymi funduszami; zauważa, że Komisja 
ograniczyła dostępne instrumenty i z konieczności musi polegać na zasobach państw 
członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy na rzecz 
tworzenia skutecznej struktury kontroli wykorzystującej komplementarnie zasoby obu 
stron w celu zapewnienia maksymalnych zabezpieczeń przy jak najmniejszym obciążeniu 
biurokratycznym;

7. rozumie, że organy państw członkowskich mają przechodzić krajowy proces akredytacji;
podkreśla jednak obowiązek Komisji wynikający z art. 317 TFUE i dotyczący realizacji 
budżetu na własną odpowiedzialność;

8. wobec tego zwraca się do Komisji o to, aby wypełniła swoją rolę w zakresie nadzoru, 
samodzielnie przeprowadzając proces akredytacji oraz regularnie sprawdzając właściwe 
funkcjonowanie akredytowanych organów podczas całego okresu trwania programu;

9. wzywa ponadto do wzmocnienia nadzorczej roli Komisji poprzez wprowadzenie 
mechanizmu systematycznego przerywania i zawieszania płatności, kiedy pojawią się 
dobrze udokumentowane dowody sugerujące wysoki stopień niewydolności w 
funkcjonowaniu akredytowanych organów; wzywa też Komisję do przedstawienia 
solidnych planów zwiększenia poziomu odzyskiwania błędnie dokonanych płatności;

10. jest zdania, że uzupełnienie tego środka powinien stanowić zestaw sankcji nakładanych na 
państwa członkowskie i beneficjentów końcowych w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości; ponadto jest zdania, że sankcje powinny być stosowane w oparciu o 
jasno określone zasady i regulacje; domaga się, by w przypadku nieprawidłowości 
nakładać sankcje głównie na samych beneficjentów końcowych i by zagwarantować, że 
winni zostaną należycie pociągnięci do odpowiedzialności za popełnione błędy; uważa, że 
sankcje powinny być nakładane na państwa członkowskie jedynie w przypadkach 
popełnionych przez nie błędów związanych z zarządzaniem lub błędów systemowych, a 
nie stosowane jako szybkie i łatwe rozwiązanie umożliwiające uniknięcie pociągania do 
odpowiedzialności beneficjentów końcowych;

11. zauważa, że ok. 43% wymiernych błędów w wydatkach na politykę spójności pojawia się 
w kontekście udzielania zamówień; wzywa Komisję do przedstawienia jasnych i 
przejrzystych zasad dotyczących procedury udzielania zamówień w celu zmniejszenia 
odsetka błędów.
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