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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. wyraża ubolewanie, że w 60 spośród 95 projektów skontrolowanych w bieżącym okresie 
finansowania stwierdzono istotne błędy w zadeklarowanych kosztach projektów, co 
stanowi wzrost liczby nieprawidłowości w stosunku do roku poprzedniego; uważa, iż 
należy przeprowadzać kontrole większej liczby projektów, tak by na podstawie 
uzyskanych wniosków można było sformułować wyraźne zalecenia zmierzające do 
usprawnienia gospodarowania środkami finansowymi;

2. dostrzega, że złożoność ram legislacyjnych jest jedną z przyczyn występowania 
nieprawidłowości ze strony państw członkowskich i uważa, że fakt ten powinien skłonić 
Komisję Europejską do dalszych prac nad uproszczeniem tych ram;

3. wyraża zrozumienie dla faktu, że procedury związane z zakończeniem projektów, w tym 
audyty ex-post, mogą trwać bardzo długo; zachęca Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu i do uproszczenia procedur, tak by można było zakończyć projekty z okresu 
2000-2006 bez zbędnej zwłoki, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów 
zarządzania finansowego;

4. pragnie jeszcze raz zaznaczyć, że państwa członkowskie powinny zadbać o prawidłowe 
funkcjonowanie swoich mechanizmów kontroli finansowej;

5. podkreśla, że państwa członkowskie są w sposób bezpośredni odpowiedzialne za 
odzyskiwanie wypłaconych środków finansowych, w przypadku których doszło do 
nieprawidłowości; ponownie zachęca Komisję do wstrzymania płatności okresowych dla 
państw członkowskich w przypadkach poważnych nieprawidłowości oraz uznaje 
konieczność podjęcia odpowiednich działań, jeśli systemy zarządzania kontrolą w danym 
państwie członkowskim są nieskuteczne;

6. wyraża ubolewanie z powodu braku wyraźnego i przejrzystego zbioru wymogów 
wspólnotowych odnoszących się do zarządzania systemami kontroli; wyraża przekonanie, 
iż należy bardziej precyzyjnie zdefiniować kluczowy termin „dopuszczalny poziom 
ryzyka” w celu przedstawienia jasnych wytycznych, które spełniłyby uzasadnione 
oczekiwania państw członkowskich, władz lokalnych oraz przedsiębiorców.


