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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że polityka strukturalna stanowiła drugą największą pozycję w budżecie UE w 
okresie programowania 2000-2006 i jest najważniejszą polityką UE w latach 2007-2013;

2. przypomina, że Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim rocznym sprawozdaniu za 
rok budżetowy 2006 wykazał, że co najmniej 12% całkowitej kwoty zwróconej na rzecz 
projektów realizowanych w ramach polityki strukturalnej nie powinno było zostać 
zwrócone, że w 44% zwrotów w danej próbce stwierdzono błędy oraz że znaczny udział 
procentowy projektów zawierał błędy zgodności;

3. podkreśla, że w tym samym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy opisał 
systemy kontroli w państwach członkowskich jako ogólnie nieskuteczne lub jedynie 
umiarkowanie skuteczne;

4. z zadowoleniem przyjmuje jednak wysiłki zmierzające do zrealizowania celów funduszy 
strukturalnych i spójności w bieżącym okresie programowania 2007-2013 w ramach 
zasady zarządzania i partnerstwa1;

5. wzywa krajowe organy kontroli do bardziej zdecydowanego odgrywania należnej roli w 
zakresie mechanizmów kontroli, zapewnienia, że środki są odpowiednio wydawane oraz 
do zaakceptowania ich obowiązków i większego zaangażowania w działania;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wskazówek i szkoleń promotorom 
projektów oraz organom zarządzającym i dokonującym płatności, jak również organom 
kontroli, w celu zagwarantowania, że wszystkie podmioty są w pełni świadome 
wspólnotowych przepisów oraz są w stanie je odpowiednio wdrażać;

7. z zadowoleniem przyjmuje roczne podsumowania państw członkowskich jako pierwszy 
krok w kierunku krajowych deklaracji w sprawie zarządzania; wzywa jednak Komisję do 
zaproponowania przyjęcia w zakresie polityki strukturalnej tych samych wymogów, 
wytycznych oraz wskazówek, co w zakresie wspólnej polityki rolnej;

8. wyraża żal w związku z faktem, że przepisy wdrażające z zakresu projektów zostały po 
raz kolejny przyjęte bardzo późno i wzywa właściwe organy zarządzające oraz organy 
kontroli i organy dokonujące płatności do wypracowania i wdrożenia zasad mających na 
celu uproszczenie procedury administracyjnej (np. zwiększone wykorzystanie płatności 
bezpośrednich).

                                               
1 W formie określonej w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.
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