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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. odnotowuje, że budżet w dziedzinie polityki regionalnej został dobrze wykonany: 
wypłacone zostało 30 557 mln EUR, zaś większość płatności w 2010 r. wiązała się 
głównie i po raz pierwszy z wdrażaniem programów na lata 2007-2013 (25 550 mln EUR 
płatności okresowych w porównaniu z 9 420 mln EUR w roku 2009);

2. z żalem stwierdza, że polityka regionalna należała do dziedzin, w których zaistniało duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, i że okazała się ona dziedziną najbardziej 
podatną na błędy, jako że w 49% spośród 243 płatności skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy wystąpił błąd; podkreśla, że ten poziom błędu zmniejszył się w 
porównaniu z poziomami błędu stwierdzonymi w okresie programowania 2000-2006 oraz 
że jedynie część tych błędów będzie miała skutki finansowe;

3. stwierdza, że niezgodność z przepisami w dziedzinie zamówień publicznych i 
kwalifikowalności stanowi znaczną część oszacowanego poziomu błędu (odpowiednio 
31% i 43%); zwraca w tym kontekście uwagę na zalecenie Trybunału Obrachunkowego, 
by określić obszary, w których możliwe jest dalsze uproszczenie;

4. wyraża ubolewanie w związku z niedociągnięciami we wdrażaniu instrumentów inżynierii 
finansowej, a mianowicie brakiem zgodności z wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w ramach programów operacyjnych do funduszy, z 
których realizowane są takie instrumenty, jak również w związku z niedostatecznymi 
obowiązującymi wymogami w zakresie sprawozdawczości i kontroli;

5. stwierdza, że w przypadku wielu transakcji, w których wystąpiły błędy, władze państw 
członkowskich posiadały informacje wystarczające do wykrycia potencjalnych błędów i 
do zastosowania działań naprawczych jeszcze przed zatwierdzeniem.


