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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 płatności okresowe za okres 2007-2013 zrealizowane w 2008 r. stanowią 
jedynie 32% wydatków oraz że uwagi Trybunału odnoszą się w szczególności do 
wydatków w okresie programowania 2000-2006, które stanowią 68% płatności z funduszu 
spójności w 2008 r.; w związku z tym zauważa, że efekty wzmocnienia ram prawnych na 
lata 2007-2013 oraz efekty środków upraszczających przyjętych w 2008 i 2009 roku nie 
mogą być jeszcze widoczne;

2. z napięciem oczekuje planowanej na luty 2010 r. publikacji komunikatu Komisji 
w sprawie skutków planu działania, który powinien również zawierać wyniki pierwszego 
audytu przeprowadzonego przez Komisję na wybranych projektach wdrożonych w okresie 
programowania 2007-2013;

3. przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału, że 43% spośród reprezentatywnej grupy 
wybranych do celów statystycznych projektów zawiera błędy oraz że w przypadku wielu 
z nich zwrócono zbyt wysoką kwotę; wyraża jednakże przekonanie, że w przypadku tej 
uwagi okoliczność łagodzącą stanowi zapewnienie Komisji Europejskiej, że zdawała 
sobie sprawę z istnienia niedociągnięć w pięciu z sześciu przeanalizowanych programów 
i podjęła działania zaradcze; przyjmuje do wiadomości kolejne zapewnienie Komisji 
Europejskiej, poparte uwagą Trybunału w sprawozdaniu rocznym (punkt 6.20), że 58% 
błędów dotyczyło zgodności i nie będzie miało wpływu na zwrot wydatków;

4. zauważa, że naruszenie zasad dotyczących przetargów publicznych jest jednym 
z najczęstszych powodów nieprawidłowości; wzywa Komisję do zweryfikowania 
powodów braku zgodności ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi przetargów 
publicznych;

5. zwraca uwagę na szczególny charakter wydatków w ramach polityki spójności, 
wynikający z wieloletniego systemu zarządzania oraz podkreśla, że w latach następnych, 
jak również na koniec okresu programowania, dokonuje się korekt finansowych, co –
ogólnie rzecz ujmując – pozwala Komisji na wykrycie i korektę dużej liczby 
nieprawidłowości;

6. z zadowoleniem przyjmuje zauważalną poprawę w zakresie stopnia wprowadzanych 
korekt finansowych oraz wprowadzenie formalnego zawieszenia płatności;

7. zauważa, że Komisja nie została poinformowana o jakimkolwiek przypadku nadużyć 
w projektach poddanych audytowi i podkreśla, że ilość błędów przedstawionych 
w sprawozdaniu Trybunału nie odnosi się do nadużyć;

8. przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału, że w okresie programowania 2007–2013 
wzmocniono przepisy dotyczące kontroli oraz doprecyzowano zakres obowiązków 
Komisji i państw członkowskich; w tym kontekście docenia wartość dodaną organu 
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kontrolnego stworzonego na potrzeby każdego programu i podziela oczekiwanie Komisji, 
że roczne sprawozdanie z audytu oraz opinia przedstawiona przez organ kontrolny 
zwiększą wiarygodność krajowych systemów kontroli;

9. uznaje uwagę Komisji, że pomimo znaczącej poprawy we wprowadzonych przez plan 
działania na 2008 r. systemów zarządzania i kontroli, które wzmocniły nadzór Komisji 
Europejskiej nad działaniami strukturalnymi, tylko 31% systemów działa poprawnie, zaś 
ponad 60% wymaga poprawy, za niezadawalającą; w związku z tym wzywa właściwe 
władze regionalne oraz władze państw członkowskich, jak również organy zarządzające 
do zacieśnienia współpracy z Komisją w celu pozytywnego wpłynięcia na te statystyki;

10. zauważa, że plan działań Komisji pozwolił na podjęcie działań zgodnie z zaleceniami 
Trybunału; z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu zapewnienie 
jednostkom realizującym programy szkoleń i wytycznych prowadzących do poprawy 
funkcjonowania wspólnego systemu zarządzania stosowanego do wydatków w ramach 
polityki spójności; zachęca Komisję do kontynuowania wysiłków poprzez wytyczne dla 
państw członkowskich i zachęcanie ich do usprawniania procedur odzyskiwania środków 
oraz sprawozdawczości;


