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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 fundusze spójności podlegają szczególnie złożonym zasadom i że ich 
wdrażanie przebiega odmiennie niż w innych dziedzinach zarządzania budżetem UE, co 
czyni je bardziej podatnymi na błędy;  zwraca uwagę na fakt, że poziom błędów
w wydatkach z funduszy spójności, który w 2009 r. przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE;  przyjmuje do wiadomości, że w porównaniu
z 2008 r. poziom błędów uległ zmniejszeniu;

2. zauważa, że naruszenie zasad dotyczących przetargów publicznych jest jednym
z najczęstszych powodów nieprawidłowości, co wynika częściowo ze złożoności tych 
zasad; zaleca uproszczenie i ograniczenie zasad dotyczących przetargów publicznych
w celu zmniejszenia ogólnej liczby błędów;

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (DG 
REGIO) w poświadczeniu wiarygodności dotyczącym rocznego sprawozdania
z działalności za 2009 r. stwierdza, że w odniesieniu do 38 z 79 właściwych programów 
nie uzyskała wystarczającej pewności co do zgodności z prawem i prawidłowości operacji 
leżących u podstaw zwrotów dokonanych w 2009 r. w związku z zadeklarowanymi 
wydatkami; prosi o dostarczenie dodatkowych danych o brakujących informacjach na 
temat zwrotów w 2009 r.; zauważa, że państwa członkowskie są zobowiązane do 
udzielania wystarczających informacji w rocznych sprawozdaniach z działalności i zwraca 
się do Komisji, aby zaproponowała system sankcji w przypadku gdy na podstawie 
udzielonych informacji Komisja nie może zapewnić zgodności z prawem i prawidłowości; 

4. z zadowoleniem przyjmuje opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2010 
„Poprawa finansowego zarządzania budżetem Unii Europejskiej: zagrożenia i wyzwania”
i wskazuje na częściową skuteczność systemów nadzoru i kontroli w wielu obszarach 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do Europejskiego planu naprawy gospodarczej,
a zwłaszcza polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich;    

5. podkreśla w kontekście przeglądu rozporządzenia finansowego potrzebę harmonizacji 
ogólnych i administracyjnych wymogów dla programów spójności podlegających 
wspólnemu zarządzaniu; zauważa, że lepsze dostosowanie wymogów kwalifikowalności
w różnych dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie wszelkich problemów związanych
z koordynacją między rozporządzeniem finansowym a rozporządzeniami dotyczącymi 
spójności;

6. zauważa, że brakuje częściowo jednolitej koncepcji w odniesieniu do systemów kontroli
i audytu dla programów INTERREG, akceptowanej przez ograny kontroli wszystkich 
zaangażowanych państw członkowskich; wzywa do wzajemnego uznawania wspólnych 
zbiorów zasad i wspólnych standardów przez organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za audyt i kontrolę programów transgranicznych. 
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