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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w odniesieniu do polityki 
regionalnej udział skontrolowanych transakcji, które wolne były od błędów wzrósł w 
stosunku do 2011 r., podczas gdy udział transakcji, w które zawierały co najmniej jeden 
błąd, zmalał, oraz że najprawdopodobniej wskaźnik błędu osiąga w 2012 r. 6,8% (dla 
porównania – 6% w 2011 r.); przypomina, że błędy mają często charakter 
administracyjny i nie zawsze muszą oznaczać, że środki zniknęły, zostały zagubione lub 
roztrwonione ani też że nastąpiło nadużycie;

2. podkreśla, że istnieje istotna różnica pod względem rodzajów błędów oraz, że należy 
wprowadzić rozróżnienie między znaczącymi błędami, jak kwoty nadpłacone / kwoty 
niedopłacone oraz nadużycia, a pomniejszymi i pisarskimi błędami, gdyż państwa 
członkowskie zgłosiły jedynie 0,42% błędów jako powstałe w wyniku nadużycia 
dotyczącego EFRR, funduszu spójności lub programów EFS w okresie programowania 
2007–2013; 

3. zaznacza, że łączne korekty finansowe wdrożone do końca 2012 r. w odniesieniu do 
EFRR, funduszu spójności i programów EFS w obecnym okresie programowania 
wynoszą 0,2%;

4. zauważa wzrastający poziom zawieszonych lub wstrzymanych płatności przez Komisję, 
która dopilnowuje, by w przypadkach wykrycia uchybień systematycznie 
przeprowadzane były działania korygujące;

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy na okres programowania 2014–2020, 
przyjęte w procedurze współdecyzji, w tym środki taki jak wyznaczenie instytucji 
audytowych i certyfikujących, akredytacje instytucji audytowych, badanie audytowe i 
zatwierdzenie sprawozdań rachunkowych, korekty finansowe i korekty finansowe netto, 
proporcjonalna kontrola, warunki ex ante zmierzające do dalszego przyczynienia się do 
obniżenia poziomu błędu. 


