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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 państwa członkowskie zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości (co 
stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła w 2007 r. około 828 mln euro, że w przypadku 
ok. 12-15% wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. podejrzewa się 
nadużycia oraz że całkowita kwota objęta nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrosła o 48% w porównaniu z rokiem 
2006; ponownie podkreśla, że państwa członkowskie powinny zagwarantować 
adekwatność swoich mechanizmów kontroli finansowej oraz zwraca uwagę na znaczenie 
podejmowania przez nie działań zapobiegawczych w celu zwiększenia wykrywalności 
nieprawidłowości przed dokonaniem jakichkolwiek płatności na rzecz beneficjentów;

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała szereg sprawozdań oceniających postępy reformy 
systemu sądownictwa oraz postępy w zwalczaniu korupcji w ramach mechanizmów 
współpracy i weryfikacji w Bułgarii i Rumunii oraz osobne sprawozdanie w sprawie 
zarządzania funduszami UE w Bułgarii, które kładzie nacisk na potrzebę stałego 
zaangażowania politycznego oraz podejmowania konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji mogły zostać w pełni spełnione; zauważa również, 
że w przypadku Bułgarii Komisja tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE w wyniku 
nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli i audytu;  wzywa zatem wspomniane 
państwa członkowskie do podjęcia pilnych działań zmierzających do wdrożenia 
konkretnych środków zaradczych, o których mowa w omawianych sprawozdaniach;

3. wyraża ubolewanie, że w blisko 18% przypadków zgłaszane są opóźnienia przekraczające 
okres 2 lat oraz zwraca uwagę na znaczenie zlikwidowania luki między wykrywaniem a 
zgłaszaniem nieprawidłowości i podejrzeń nadużyć, tak aby pozwolić Komisji na 
wykonanie poprawnej i sporządzonej we właściwym czasie analizy zmiennych tendencji i 
form nieprawidłowości i nadużyć;

4. wzywa osiem państw członkowskich (Estonię, Francję, Niemcy, Irlandię, Luksemburg, 
Łotwę, Hiszpanię i Szwecję), które w dalszym ciągu nie wykorzystują modułów 
elektronicznych AFIS/ECR dla potrzeb sprawozdawczości elektronicznej, aby jak 
najszybciej zaczęły je stosować w celu poprawy jakości danych i terminowości ich 
przekazywania przed końcem 2009 r.;

5. podkreśla, że klasyfikacja nieprawidłowości (polegająca na stwierdzeniu, czy w danym 
przypadku podejrzewa się nadużycie czy też nie) to element sprawozdań przedkładanych 
przez państwa członkowskie, który powinien zostać wzmocniony biorąc pod uwagę fakt, 
że cztery państwa członkowskie (Francja, Irlandia, Luksemburg i Hiszpania) w dalszym 
ciągu nie dostarczyły takiej klasyfikacji, a trzy inne państwa członkowskie (Dania, 
Niemcy i Szwecja) są w stanie sklasyfikować tylko ograniczoną część zgłoszonych przez 
nie nieprawidłowości;
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6. wyraża ubolewanie, że pomimo iż lista wszystkich bezpośrednich beneficjentów polityki 
spójności UE musi być publikowana przez organy zarządzające zgodnie z przepisami 
regulującymi wdrażanie funduszy na lata 2007-2013 (rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1828/2006), baza danych na stronie internetowej Komisji nie jest kompletna; wzywa 
zatem państwa członkowskie i Komisję do pełnego i terminowego wypełnienia 
wspomnianego obowiązku przejrzystości do czerwca 2009 r., terminu podanego w 
rezolucji Parlamentu;

7. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z którym w przypadku wykrycia nieprawidłowości 
zostaną podjęte działania naprawcze, w tym zawieszenie płatności oraz odzyskiwanie 
nienależnych lub błędnie dokonanych płatności; ponadto co najmniej dwa razy w roku 
Komisja będzie przedkładać Parlamentowi sprawozdanie dotyczące podjętych w tej 
sprawie działań.
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