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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 poziom błędów związany z realizacją polityki spójności stopniowo 
zmniejszył się w ostatnich latach; stwierdza jednak, że polityka regionalna pozostaje jedną 
z dziedzin polityki szczególnie podatnych na błędy, co potwierdza fakt, że w 98 ze 168 
płatności z funduszu EFRR i funduszu spójności oraz w 70 ze 160 płatności z funduszu 
EFS skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy w roku 2011 występowały różne 
rodzaje błędów; 

2. zwraca uwagę na wieloletni charakter systemu zarządzania polityką spójności i podkreśla, 
że ostateczna ocena nieprawidłowości związanych z realizacją tej polityki będzie możliwa 
dopiero po zakończeniu okresu programowania; popiera zobowiązanie Komisji do 
skupienia swoich wysiłków na najbardziej ryzykownych programach i państwach 
członkowskich i oczekuje ostatecznych wyników, jakie przyniosą przepisy 
o wzmocnionej kontroli, po zakończeniu okresu programowania 2007-2013;

3. zauważa, że naruszanie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, wraz 
z brakiem zgodności z kryteriami kwalifikowalności, jest nadal najczęstszą przyczyną 
nieprawidłowości; zwraca uwagę, że Komisja i Trybunał mają różne podejścia do 
stosowania korekt związanych z błędami w zamówieniach publicznych i wzywa do 
standaryzacji tej metodologii; zauważa starania, jakich dokonuje Komisja, aby zapewnić 
szkolenia i doradztwo w celu poprawienia wiedzy o kryteriach kwalifikowalności 
w terenie;

4. zauważa, że Komisja poddała dogłębnej analizie wszystkie programy, w których roczny 
spodziewany wskaźnik błędów wyniósł ponad 2%, a nie jak poprzednio 5%, aby ustalić, 
czy zastrzeżenia były słuszne; z zadowoleniem przyjmuje ocenę Komisji, według której w 
większości państw członkowskich nasilone i zgodne z normami systemy kontroli stają się 
stopniowo bardziej skuteczne i umożliwiają wskazanie nieprawidłowości;

5. zauważa rosnący poziom zawieszania lub przerywania płatności dokonywanych przez 
Komisję; zauważa, że chociaż Komisja zapewnia systematyczne podejmowanie działań 
naprawczych przy stwierdzonych niedociągnięciach, to Trybunału uważa, że nie ma 
pewności co do tego, czy zapobiegają one powtórzeniu się takich błędów; 

6. z zadowoleniem zauważa stałe wysiłki Komisji w celu wzmocnienia i jednoczesnego 
uproszczenia przepisów dotyczących kontroli w odniesieniu do polityki spójności; uważa, 
że środki proponowane na okres programowania 2014-2020, takie jak konkretne 
uwarunkowania ex-ante, coroczne poświadczenie dotyczące zarządzania, rozliczenia 
roczne, opinie pokontrolne lub ściślejsze zasady zastępowania wydatków 
niekwalifikowanych, powinny jeszcze bardziej przyczynić się do zmniejszenia poziomu 
błędów; w związku z tym popiera również rosnące nastawienie na wyniki oraz tematyczną 
koncentrację polityki spójności, które powinny zapewnić wysoką wartość dodaną 
współfinansowanych operacji.


