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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. z zainteresowaniem odnotowuje zawarte w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) ustalenia i zalecenia mające na celu właściwe wykorzystywanie 
funduszy strukturalnych;

2. zauważa, że sprawozdanie ETO obejmuje jednak wyłącznie przedsięwzięcia z okresu 
2000-2006, ponieważ rok 2007 stanowił głównie etap przygotowawczy do wdrożenia 
programów na okres 2007-2013; podkreśla zatem, że nie można jeszcze ocenić skutków 
stosowania nowych zasad określonych na okres programowania 2007-2013, które są 
prostsze i bardziej rygorystyczne niż zasady obowiązujące do 2006 r.;

3. zaznacza, że polityka spójności w dalszym ciągu stanowi jedną z głównych strategii 
politycznych UE; podkreśla ważną rolę tej polityki w kwestii reagowania przez UE na 
kryzys finansowy oraz jej kluczową pozycję w ramach europejskiego planu naprawy 
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje zatem działania zaproponowane przez Komisję, 
które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie realizacji programów na rzecz spójności;

4. zauważa, że wdrażanie polityki spójności wiąże się z wysokim stopniem ryzyka oraz 
podkreśla, że fakt ten należy uwzględnić przy ocenie poziomu błędów; jest zdania, że 
skuteczne środki kontroli muszą być tanie i proporcjonalne do wymogów dobrego 
zarządzania finansami; podkreśla, że należy unikać zbędnej złożoności, aby umożliwić 
szybką realizację programów; 

5. podkreśla potrzebę uproszczenia procedur wykorzystywania funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza systemów zarządzania i kontroli; zauważa, że złożoność systemu odpowiada
w pewnym stopniu za nieprawidłowości ze strony państw członkowskich;
z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz uproszczenia procedur zaproponowane przez 
Komisję w przeglądzie przepisów dotyczących funduszy strukturalnych w latach 2007-
2013 w odpowiedzi na obecny kryzys finansowy; z niecierpliwością oczekuje ostatniego 
pakietu propozycji Komisji w zakresie środków na rzecz uproszczenia procedur 
dotyczących funduszy strukturalnych przewidzianego na początek 2009 r.;

6. podkreśla znaczenie planu działania przyjętego przez Komisję w dniu 19 lutego 2008 r. 
dotyczącego wzmocnienia nadzoru działań strukturalnych w ramach wspólnego 
zarządzania, które ma na celu zmniejszenie poziomu błędów we wnioskach państw 
członkowskich o dokonanie płatności; jest przekonana, że ten nowy plan działania może 
zdecydowanie poprawić sytuację, przede wszystkim poprzez wspieranie państw 
członkowskich w rozwijaniu umiejętności ustalania kwalifikowalności wydatków
w ramach przedsięwzięć; zauważa, że początkowe wyniki zawarte w pierwszym 
sprawozdaniu na temat planu działania pokazują duże postępy;

7. popiera deklarowane przez Komisję stanowisko na temat korekt finansowych,
a mianowicie że wieloletni system korygujący może wykrywać i korygować 
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nieprawidlowości; zauważa, że Komisja stale dokonuje weryfikacji dostarczanych przez 
państwa członkowskie danych dotyczących kompletności i dokładności systemu, a także 
że odnotowano prawdziwe postępy w dostarczaniu przez państwa członkowskie 
wiarygodnych dowodów korekt;

8. odnotowuje poziom błędów znalezionych przez ETO i dostrzega różnice interpretacyjne 
między ETO i Komisją w odniesieniu do kwoty, która nie powinna była podlegać 
zwrotowi (w szczególności różnicę w interpretowaniu zasad odnoszących się do 
kwalifikowalności wydatków); podkreśla potrzebę dalszego sprecyzowania tej kwestii 
oraz harmonizacji zasad dotyczących stosowania korekt finansowych.
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