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22.4.2015 A8-0101/25 

Poprawka  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 179 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

179. ubolewa, Ŝe wadliwe kontrole 
pierwszego szczebla przeprowadzane przez 
krajowe systemy zarządzania i kontroli 
nadal były głównym źródłem błędów; jest 
głęboko zaniepokojony faktem, Ŝe państwa 
członkowskie wydają się mniej sumienne 
przy wydatkowaniu funduszy unijnych w 
porównaniu ze sposobem wydatkowania 
środków z budŜetu krajowego, podczas 
gdy spoczywa na nich istotna 
odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne 
z prawem wdraŜanie budŜetu Unii, gdy są 
one odpowiedzialne za zarządzanie 
funduszami unijnymi; zauwaŜa, Ŝe w 
następujących programach wykazano 
szczególne niedociągnięcia systemowe: 
Polska, Hiszpania (Kastylia-Leon), 
Rumunia, Portugalia, Włochy (Sycylia), 
Niemcy (Bund), Niemcy (Turyngia), 
Republika Czeska i Węgry; zauwaŜa, Ŝe 
dodatkowo tematyczne audyty Komisji 
wykazały luki w systemach zarządzania i 
kontroli programów operacyjnych w 
Irlandii (ludzki kapitał inwestycyjny), na 
Słowacji (edukacja) i w Hiszpanii 
(Comunidad Valenciana); 

179. odnotowuje uwagi Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące głównych 
zagroŜeń regularności wydatków w tej 
dziedzinie polityki, takich jak zagroŜenia 
wynikające z niematerialnego charakteru 
inwestycji w kapitał ludzki, z 
róŜnorodności działań oraz z udziału 
wielu, często działających na niewielką 
skalę partnerów współrealizujących 
projekty; z zadowoleniem przyjmuje 
stosowanie przez państwa członkowskie 
uproszczonych opcji kosztów, które 
obniŜają obciąŜenia administracyjne dla 
beneficjentów i w związku z którymi 
ryzyko błędów jest mniejsze; zwraca się do 
Komisji o zachęcanie państw 
członkowskich do niestosowania wobec 
projektów finansowanych z EFS 
surowszych zasad niŜ wobec projektów 
finansowanych ze środków krajowych; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Poprawka  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Nagłówek przed ustępem 235 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

MoŜliwe sprzeniewierzenie unijnych 
funduszy na pomoc humanitarną i 

rozwojową 

Unijne fundusze na pomoc humanitarną i 

rozwojową 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Poprawka  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

w imieniu grupy S&D 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 235 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

235. odnotowuje, Ŝe OLAF opracował 
sprawozdanie na temat pomocy udzielonej 
na rzecz obozu uchodźców saharyjskich w 
Tinduf w Algierii (2003/526); wzywa 
Komisję, by sprecyzowała działania 
podjęte w odpowiedzi na ustalenia tego 
sprawozdania; zauwaŜa, Ŝe zgodnie ze 
sprawozdaniem z dochodzenia UNHRC126 
niezarejestrowanie uchodźców przez tak 
długi okres (tj. niemal 30 lat po przybyciu) 
stanowi „nienormalną i wyjątkową 
sytuację w historii UNHRC”; wzywa 
Komisję do zapewnienia, Ŝe Algierczycy 
lub Saharyjczycy objęci zarzutami w 
sprawozdaniu OLAF e mają dostępu do 
pomocy finansowanej opłacanej przez 
europejskich podatników; wzywa Komisję, 
by ponownie oceniła i dostosowała pomoc 
unijną do faktycznych potrzeb ludności w 
potrzebie i zagwarantowała, Ŝe nie 
zaszkodzi się interesom i potrzebom 
uchodźców, poniewaŜ są oni najbardziej 
podatni na wszelkie nieprawidłowości; 

235. z zadowoleniem przyjmuje środki w 
zakresie monitorowania i kontroli 
podejmowane przez Komisję w wyniku 
dochodzeń OLAF dotyczących 
sprzeniewierzenia pomocy w obozie dla 
uchodźców Tinduf w Algierii 
(sprawozdanie OF/2003/0521); w związku 
z tym wyraŜa zadowolenie z szacunków 
dokonanych przez ISPRA w celu 
realistycznej oceny liczby odbiorców 
pomocy; zwraca uwagę, Ŝe udzielając 
pomocy Ŝywnościowej, Komisja musi 
uwzględnić dramatyczny apel Rady 
Bezpieczeństwa ONZ o dodatkowe środki 
finansowe na pomoc Ŝywnościową1 oraz 
ostrzeŜenia Światowego Programu 
śywnościowego przed powaŜnymi 
niedoborami w zakresie udzielanej 
pomocy Ŝywnościowej od lipca 2015 r., a 
takŜe podziela obawy co do konsekwencji 
dla stabilności tego obszaru wynikających 
z braku bezpieczeństwa Ŝywnościowego; 
uwaŜa, Ŝe istotne jest niemieszanie kwestii 
wysoce politycznych z rozstrzygniętą 
sprawą sprzeniewierzania pomocy, gdyŜ 
zagraŜa to pomocy Ŝywnościowej dla ludzi 
w potrzebie, a takŜe wzywa wszystkie 
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strony do rozstrzygania wszystkich kwestii 
bezpośrednio i odrębnie; 
1 S/2015/246, ust. 77. 

__________________  

126 Biuro inspektora generalnego 
UNHCR, sprawozdanie z dochodzenia 
INQ/04/005, Genewa, 12 maja 2005 r. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Poprawka  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 275 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

275. zwraca uwagę, Ŝe rozporządzenie 
(UE, Euratom) nr 883/2013 Parlamentu 

Europejskiego i Rady127, które weszło w 
Ŝycie z dniem 1 października 2013 r., 

zobowiązuje OLAF do zagwarantowania 

niezaleŜnego funkcjonowania sekretariatu 

komitetu nadzorczego (OLAF-SC) (motyw 

40 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

883/2013); na tym etapie nie wie, czy 
zostały przedsięwzięte środki, aby spełnić 
ten prawny obowiązek; wzywa Komisję, by 
podjęła natychmiastowe działania w celu 
naprawy tej sytuacji; 

275. zwraca uwagę, Ŝe rozporządzenie 
(UE, Euratom) nr 883/2013 Parlamentu 

Europejskiego i Rady, które weszło w 
Ŝycie z dniem 1 października 2013 r., 

zobowiązuje OLAF do zagwarantowania 

niezaleŜnego funkcjonowania sekretariatu 

komitetu nadzorczego (motyw 40 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

883/2013); zwraca się w związku z tym do 
OLAF o dokonanie oceny sytuacji w 
kontekście oceny rozporządzenia 883/2013 
spodziewanej przed dniem 2 października 
2017 r.; 

__________________  

127 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania NaduŜyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Poprawka  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. uwaŜa, Ŝe waŜne jest promowanie 
pełnej przejrzystości w kwestii 
wykorzystania funduszy strukturalnych 
poprzez publikowanie dokumentacji 
księgowej wybranych projektów; apeluje 
do Komisji o uczynienie procedury 
uczestnictwa w regionalnych przetargach 
bardziej konkurencyjną i przejrzystszą, 
aby uniknąć faworyzowania nepotycznych 
systemów dostępu do środków 
europejskich; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Poprawka  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 53a. przypomina, Ŝe korupcja powaŜnie 
szkodzi funduszom europejskim; jest 
zaniepokojony z powodu danych, z 
których wynika, Ŝe zjawisko to dotyka w 
szczególności niektórych państw 
członkowskich, a takŜe przypomina w 
związku z tym o zaleceniu dotyczącym 
zalecenia Rady w sprawie krajowego 
programu reform we Włoszech z 2013 r. 
oraz o opinii Rady na temat włoskiego 
programu stabilności na lata 2012–20171; 
zwraca się do Komisji o przedłoŜenie 
wniosku mającego na celu wzmocnienie 
przepisów antykorupcyjnych w Unii; 
1 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Poprawka  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 286 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 286a. podkreśla, Ŝe obecny system 
wynagrodzeń personelu wykazuje róŜnicę, 
która nie jest uzasadniona w porównaniu 
z wynagrodzeniem w sektorze prywatnym; 
uwaŜa, Ŝe konieczne jest doprowadzenie 
do reformy, która przywróci równowagę 
między poziomem administracji 
europejskiej a rzeczywistymi płacami; 

Or. en 

 

 


