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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 z niepokojem, że  liczba zgłoszonych Komisji przypadków nieprawidłowości 
dotyczących funduszy strukturalnych zwiększyła się w 2008 r. o 6,7% w porównaniu do 
roku 2007; podobnie do lat ubiegłych największy odsetek nieprawidłowości dotyczył  
EFRR i EFS; odnotowuje jednak z zadowoleniem, że skutki finansowe tych 
nieprawidłowości zmniejszyły się o 27%;

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych przypadków nieprawidłowości za przejaw 
wysiłków państw członkowskich na rzecz usprawnienia swoich systemów kontroli i jest 
przekonany, że nowe przepisy ustanowione rozporządzeniami dotyczącymi funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć poziom nieprawidłowości
w nadchodzących latach;

3. zapoznał się ze sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat 
wykonania budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem niedokonanych zwrotów w zakresie polityki spójności; 
jest zdania, że wynika to po części z nadmiernych obciążeń procedurami 
administracyjnymi i podkreśla, że uproszczenie krajowych i wspólnotowych ram 
legislacyjnych dotyczących funduszy strukturalnych, w szczególności w odniesieniu do 
procedur zarządzania i kontroli, jest niezbędne w procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

4. ubolewa, że w blisko 18% przypadków zgłaszane są opóźnienia przekraczające okres 
2 lat;  zwraca uwagę na znaczenie zlikwidowania luki między wykrywaniem
a zgłaszaniem nieprawidłowości, tak aby pozwolić Komisji na wykonanie poprawnej
i sporządzonej we właściwym czasie analizy zmiennych tendencji i form 
nieprawidłowości i nadużyć; 

5. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. pt. Dążenie do 
ustalenia jednolitej interpretacji pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędów 
(COM(2008)0866) oraz postępy niektórych państw członkowskich w zakresie 
usprawnienia systemów harmonizacji zgłaszania nieprawidłowości poprzez szersze 
zastosowanie systemu AFIS; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do odpowiedzialnego działania i bardziej 
aktywnych starań na rzecz unikania nieprawidłowości, błędów i uchybień 
administracyjnych; apeluje o wprowadzenie wyraźniejszego rozróżnienia między 
pojęciem nieprawidłowości i podejrzenia nadużycia finansowego.


