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22.4.2015 A8-0101/15 

Poprawka  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

82. ubolewa, Ŝe obecne ramy 

ustawodawcze nie przewidują sankcji za 

zgłaszanie przez agencje płatnicze 

nieprawidłowych lub fałszywych 

danych
104
; 

82. apeluje do Komisji o zastosowanie 

wszelkich środków, jakie ma ona do 

dyspozycji, w tym aktywnego 

monitorowania prac nowych jednostek 

certyfikujących dotyczących legalności i 

prawidłowości, aby poprawić jakość 

kontroli prowadzonych w państwach 

członkowskich, a w konsekwencji 

wiarygodność ich danych statystycznych z 

kontroli; 

__________________ __________________ 

104
 Zob. odpowiedź Komisji na pytanie 

wymagające odpowiedzi na piśmie nr 11, 

wysłuchanie CONT z udziałem komisarza 

Phila Hogana w dniu 1 grudnia 2014 r. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Poprawka  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. stwierdza, Ŝe zgodnie z danymi 

przedstawionymi w sprawozdaniu z 

rocznej działalności DG AGRI
106
 

najgorsze wyniki w odzyskiwaniu 

nienaleŜnych płatności mają Bułgaria, 

gdzie wskaźnik odzyskiwania wynosi 4%, 

Grecja gdzie wynosi on 21%, Francja 

25%, Słowenia 25% , Słowacja 27% i 

Węgry 33%; jest zaniepokojony 

alarmująco niskim poziomem odzyskania 

w niektórych dziedzinach i domaga się od 

Komisji przedłoŜenia sprawozdania na 

temat przyczyn oraz moŜliwości 

osiągnięcia poprawy; 

90. jest zaniepokojony po części 

alarmująco niskim poziomem odzyskania i 

domaga się od Komisji przedłoŜenia 

sprawozdania na temat przyczyn oraz 

moŜliwości osiągnięcia poprawy; 

__________________ __________________ 

106
 Zob. sprawozdanie z rocznej 

działalności DG AGRI, załącznik 10, 

tabela 51: „nowe sprawy otwarte od 

2007 r.”. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Poprawka  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 107 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

107. zaleca Komisji, aby aktywnie 

nadzorowała działania naprawcze wobec 

uchybień w systemie kontroli stosowanym 

do unijnego wsparcia UE dla grup 

producentów w Polsce, Austrii, 

Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie; 

107. zaleca Komisji, aby aktywnie 

nadzorowała działania naprawcze wobec 

uchybień w systemie kontroli stosowanym 

do wsparcia UE na rzecz uznania grup 

producentów w Polsce, a takŜe w 

programach operacyjnych dla organizacji 

producentów w Austrii, Niderlandach i 

Zjednoczonym Królestwie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Poprawka  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 133 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

133. podkreśla, Ŝe w wydatkach z EFRR i 

FS główne ryzyko braku zgodności jest 

związane z: błędami w zamówieniach 

publicznych (39%), 

projektami/działaniami lub 

beneficjentami niekwalifikującymi się 

(22%), niekwalifikującymi się kosztami 

wliczanymi do deklaracji o poniesionych 

wydatkach (21%) oraz brakiem zgodności 

z przepisami dotyczącymi pomocy 

państwa; 

133. podkreśla, Ŝe w wydatkach z EFRR i 

FS, jak i w wydatkach na mobilność, 

transport i energię, główne ryzyko błędów 

jest związane z niezgodnością z przepisami 

w zakresie zamówień publicznych oraz z 

niekwalifikującymi się projektami i 

kosztami, a w przypadku EFRR i FS – z 

brakiem zgodności z przepisami 

dotyczącymi pomocy państwa; z 

zadowoleniem przyjmuje działania 

Komisji podejmowane w celu złagodzenia 

tego ryzyka i zachęca ją, aby nadal 

zapewniała organom zarządzającym 

wytyczne i szkolenia z zakresu 

stwierdzonego ryzyka; oczekuje, Ŝe nowe 

regulacje i zasady na okres 

programowania 2014–2020 przyczynią się 

do zmniejszenia ryzyka błędów oraz do 

osiągania lepszych wyników poprzez 

większe uproszczenie i wyjaśnienie 

procedur; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Poprawka  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 134 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

134. zauwaŜa, Ŝe władze państw 

członkowskich przedstawiły 322 

krajowych opinii pokontrolnych w 

sprawie programów operacyjnych oraz Ŝe 

w 209 przypadkach w opiniach 

pokontrolnych stwierdzono poziom błędu 

niŜszy niŜ 2%; zauwaŜa, Ŝe kiedy Komisja 

sprawdziła dane, mogła potwierdzić 

zgłoszenia państw członkowskich 

dotyczące poziomu błędu jedynie w 

przypadku 78 krajowych opinii 

pokontrolnych; zauwaŜa, Ŝe Komisja 

musiała skorygować 244 opinie
116
; zwraca 

się do Komisji o przedstawienie w 

przyszłości sprawozdania zawierającego 

wszystkie szczegóły zmian w poziomach 

błędu dokonanych przez DG REGIO; 

134. zauwaŜa, Ŝe władze państw 

członkowskich przedstawiły 322 krajowe 

opinie pokontrolne w sprawie programów 

operacyjnych oraz Ŝe w 209 przypadkach 

w opiniach pokontrolnych stwierdzono 

poziom błędu niŜszy niŜ 2%; zwraca 

uwagę, Ŝe ogólnie dyrekcja generalna 

uznała 89% zgłoszonych wskaźników 

błędów za wiarygodne źródło informacji 

do celów obliczania ryzyka dla płatności w 

2013 r., zatwierdzając wskaźniki błędów 

podane w RSA w 68% zgłoszonych 

wskaźników lub mając moŜliwość 

ponownego obliczenia poziomu błędu na 

podstawie wszystkich informacji 

udostępnionych przez instytucję audytową 

i zatwierdzonych przez audytorów dyrekcji 

generalnej w odniesieniu do 21% 

przypadków; zauwaŜa, Ŝe w wyniku 

analizy RSA DG REGIO uwaŜa, iŜ moŜe 

potwierdzić opinie pokontrolne instytucji 

audytowych dla 304 programów (94%); 

__________________ __________________ 

116
 Zob. sprawozdanie z rocznej 

działalności DG REGIO za rok 2013, 

załącznik, s. 41. 

 

Or. en 



 

AM\1058868PL.doc  PE555.121v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

22.4.2015 A8-0101/20 

Poprawka  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 135 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

135. zauwaŜa, Ŝe Komisja uznała 

wszystkie poziomy błędu skontrolowane 

na poziomie krajowym i przedstawione w 

sprawozdaniach Słowacji za 

niewiarygodne, 10 z 15 poziomów błędów 

w sprawozdaniach Węgier, dwa z siedmiu 

w sprawozdaniach Bułgarii i jeden z 

czterech w sprawozdaniach Belgii; zwraca 

się do Komisji, aby wykazała, czy korekty 

poziomu błędu nałoŜone, aby chronić 

budŜet Unii (25% w stosunku do jednego 

programu i 10% w stosunku do dziewięciu 

programów na Słowacji, dwóch 

programów w Bułgarii i Włoszech i 

jednego programu w Belgii
117
) zaradziły 

sytuacji i jeŜeli tak, to w jaki sposób; 

135. zwraca uwagę, Ŝe DG REGIO 

uznało: 

 – za „wiarygodne” – wszystkie poziomy 

błędu dla PO skontrolowanych na 

poziomie krajowym, zgłoszone przez sześć 

państw członkowskich (Austrię, 

Finlandię, Francję, Luksemburg, 

Portugalię i Niderlandy); 

 - za „niewiarygodne/ryczałtowe” – 

wszystkie poziomy błędu dla PO 

skontrolowanych na poziomie krajowym, 

zgłoszone przez dwa państwa 

członkowskie (Słowację i Słowenię); 

 – za „wiarygodne” oraz „wiarygodne, ale 

wymagające ponownego obliczenia” – 
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poziomy błędu dla PO skontrolowanych 

na poziomie krajowym, zgłoszone przez 

większość państw członkowskich; 

 – Ŝe poziomy błędu skontrolowane na 

poziomie krajowym, zgłoszone przez sześć 

państw członkowskich (Belgię, Bułgarię, 

Niemcy, Węgry, Włochy i Zjednoczone 

Królestwo) są „wiarygodne” lub 

„wiarygodne/ ponownie przeliczone” dla 

ich niektórych PO oraz 

„niewiarygodne/ryczałtowe” w przypadku 

innych PO; 

__________________ __________________ 

117
 Zob. sprawozdanie z rocznej 

działalności DG REGIO za rok 2013, 

załącznik, s. 42. 

 

Or. en 



 

AM\1058868PL.doc  PE555.121v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

22.4.2015 A8-0101/21 

Poprawka  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 136 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

136. podkreśla, Ŝe zgłoszenia błędu były 

szczególnie mało wiarygodne w przypadku 

następujących programów operacyjnych: 

skreślony 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Poprawka  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 141 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

141. w pełni popiera politykę Komisji 

polegającą na przerywaniu i zawieszaniu 

płatności; 

141. zdecydowanie popiera przerywanie i 

zawieszanie płatności stosowane 

rygorystycznie przez Komisję jako 

narzędzie zapobiegania 

nieprawidłowościom; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Poprawka  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 146 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

146. stwierdza, Ŝe w 2013 r. Komisja 

postanowiła dokonać w programach 

operacyjnych państw członkowskich 

korekt finansowych na kwotę 912 371 222 

EUR, z czego 239,5 mln EUR dotyczyło 

Republiki Czeskiej, 147,21 mln EUR 

Węgier, a 95,47 mln EUR Grecji; 

146. stwierdza, Ŝe według rocznego 

sprawozdania z działalności DG REGIO 

w 2013 r. Komisja podjęła decyzję lub 

potwierdziła korekty finansowe w kwocie 

557,2 mln EUR w odniesieniu do 

EFRR/FS we wszystkich okresach 

programowania oraz Ŝe łączna kwota 

898,7 mln EUR została wdroŜona w 2013 

r. w odniesieniu do korekt 

uzgodnionych/potwierdzonych w 2013 r. i 

w latach poprzednich; wskazuje na 

wzmocnioną rolę nadzorczą DG REGIO 

od czasu przyjęcia i wdroŜenia planu 

działania Komisji z 2008 r. i zachęca 

Komisję do kontynuowania prac w tej 

dziedzinie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Poprawka  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu ogólnego UE na rok 2013 – Komisja i agencje 

wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 168 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

168. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe do 

osiągnięcia tych celów przyczyniło się, 

poza projektami finansowanymi z EFS, 

określenie konkretnych zaleceń dla 

państw ujętych w rocznym wspólnym 

sprawozdaniu na temat zatrudnienia, 

przygotowanym jako element procesu 

semestru europejskiego; 

168. z zadowoleniem odnosi się do wkładu 

tej dziedziny polityki w realizację celów 

strategii Europa 2020 za pośrednictwem 

projektów i innych instrumentów w 

ramach EFS; podkreśla znaczenie EFS 

dla inwestycji w środki na rzecz tworzenia 

miejsc pracy i walki z bezrobociem, w 

kapitał ludzki, edukację i szkolenia, 

włączenie społeczne i dostęp do usług 

społecznych; 

Or. en 

 

 


