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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. Ponownie zwraca uwagę, że pojęcie wspólnego zarządzania nie funkcjonuje; uważa, że ze 
względu na wieloletnią naturę wydatków i dochodów oraz ze względu na małą liczbę 
przykładów zbadanych w oświadczeniu w sprawie wiarygodności rachunków (DAS), 
prawie niemożliwe będzie otrzymanie pozytywnego oświadczenia w sprawie rachunków 
w odniesieniu do funduszy strukturalnych; uważa, że Trybunał Obrachunkowy powinien 
wyraźniej rozróżniać, gdzie leży błąd w odniesieniu do wydatków funduszy 
strukturalnych;

2. Ubolewa nad niemożnością kontrolowania i zarządzania przez Państwa Członkowskie 
pieniędzy podatników, za które są odpowiedzialne i zwraca uwagę na hipokryzję 
niektórych Państw Członkowskich w obwinianiu Komisji za niemożność kontroli 
wydatkowania pieniędzy, za które odpowiedzialne są Państwa Członkowskie;

3. Podkreśla fakt, że Parlament traci cierpliwość w stosunku do Państw Członkowskich i nie 
wyrazi zgody na przyszłą perspektywę finansową, ani na ogólne uregulowania w 
odniesieniu do funduszy strukturalnych dopóki:

a) Państwa Członkowskie nie zgodzą się na przedłożenie corocznego oświadczenia w 
sprawie wiarygodności dotyczącego legalności i prawidłowości działań związanych 
z funduszami strukturalnymi i zarządzanych przez nie wydatków, które może zostać 
poddane audytowi,

b) Państwa Członkowskie nie ustanowią sprawdzonych systemów kontroli zgodnych z 
uzgodnionymi, ogólnounijnymi standardami, które zostały poddane weryfikacji ex-
ante,

c) Państwa Członkowskie nie wyrażą zgody na zwrot Komisji minimum 50% każdego 
nieprawidłowego wydatku;

4. Zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy nie znalazł błędów w wewnętrznych 
mechanizmach kontroli Komisji lecz dostrzegł usprawnienia; wyraża ubolewanie z faktu, 
że z powodu niewystarczających środków tylko ograniczona liczba systemów Państw 
Członkowskich została poddana kontroli wyrywkowej;

5. Zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu o krajach, które nie zdołały szybko 
wdrożyć uzgodnionych usprawnień do swoich systemów kontroli i o kontynuowanie 
przedkładania niekompletnych oświadczeń na podstawie artykułu 8;

6. Zachęca Komisję do zawieszenia tymczasowych płatności dla Państw Członkowskich w 
przypadkach poważnych nieprawidłowości lub w przypadku wykrycia poważnych wad w 
systemach kontroli zarządzania Państw Członkowskich.


