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Poprawka kompromisowa 41 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

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 finansom Unii; jest zaniepokojony 

z powodu danych, z których wynika, Ŝe 

zjawisko to dotyka w szczególności 

niektórych państw członkowskich, a takŜe 

przypomina w związku z tym zalecenie 

Komisji z dnia 29 maja 2013 r. dotyczące 

zalecenia Rady w sprawie krajowego 

programu reform we Włoszech z 2013 r. 

oraz zawierającego opinię Rady na temat 

przedstawionego przez Włochy programu 

stabilności na lata 2012–2017
1
; wzywa do 

wczesnego przyjęcia dyrektywy w sprawie 

walki z naduŜyciami finansowymi 

godzącymi w interesy finansowe Unii za 

pomocą prawa karnego; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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Poprawka kompromisowa 42 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

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 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, oraz w wydatkach na mobilność, 

transport i energię główne ryzyko braku 

zgodności jest związane z: błędami w 

zasadach udzielania zamówień 

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 

dla EFRR i FS;  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; spodziewa się, 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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Poprawka kompromisowa 43 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

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 141 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

141. w pełni popiera politykę Komisji 

polegającą na przerywaniu i zawieszaniu 

płatności; 

141. zdecydowanie popiera przerywanie i 

zawieszanie płatności stosowane przez 

Komisję jako skuteczne i zapobiegające 

narzędzie ochrony interesów finansowych 

Unii; 

Or. en 


