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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie (UE) nr […] w 
sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii 
ustanawia ogólne zasady wykonywania 
rocznego budżetu Unii. Dlatego też 
konieczne jest zapewnienie spójności 
między tym rozporządzeniem a zasadami 
regulującymi EFS.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) obowiązki organów właściwych dla 
danego programu w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 
realizacji programu, są spełniane przez 
organy odpowiedzialne za program, w 
ramach którego udziela się wsparcia danej 
operacji lub organy te zawierają umowy z 
organami państwa członkowskiego, w 
którym dana operacja jest realizowana, pod 
warunkiem że spełnione są wymogi 
określone w ust. 2 lit. a) i zobowiązania w 
odniesieniu do zarządzania, kontroli i 
audytu dotyczące danej operacji.

(b) obowiązki organów właściwych dla 
danego programu w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 
realizacji programu, są spełniane przez 
organy odpowiedzialne za program, w 
ramach którego udziela się wsparcia danej 
operacji lub organy te zawierają umowy z 
organami państwa członkowskiego, w 
którym dana operacja jest realizowana.
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Uzasadnienie

Dostosowanie do COM(2011) 615.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obok wydatków, o których mowa w art. 
59 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […], 
zakup infrastruktury, gruntów i 
nieruchomości nie kwalifikuje się do 
objęcia wkładem EFS.

3. Obok wydatków, o których mowa w art. 
59 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […], 
zakup infrastruktury, gruntów i 
nieruchomości, niezależnie od ich 
wartości, nie kwalifikuje się do objęcia 
wkładem EFS.

Uzasadnienie

Dostosowanie do COM(2011) 615.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem audytu finansowego jest wyłącznie
sprawdzenie, czy warunki zwrotu 
wydatków przez Komisję na podstawie 
standardowej skali kosztów jednostkowych 
i kwot ryczałtowych zostały spełnione.

Celem każdego audytu finansowego
uznanego za niezbędny jest sprawdzenie, 
czy warunki zwrotu wydatków przez 
Komisję na podstawie standardowej skali 
kosztów jednostkowych i kwot 
ryczałtowych zostały spełnione.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zastosowania tych form 
finansowania państwo członkowskie może 
wprowadzić własne zasady rachunkowości 

W przypadku zastosowania tych form 
finansowania państwo członkowskie może 
wprowadzić własne zasady rachunkowości 
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w celu wspierania operacji. Dla celów 
niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzenia (UE) nr [...] wspomniane 
zasady rachunkowości i wynikające z nich 
kwoty nie są przedmiotem kontroli 
instytucji audytowej ani Komisji.

w celu wspierania operacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16 w celu określenia 
przepisów szczegółowych i warunków, 
łącznie z pułapami, dotyczących wniosków 
państw członkowskich w sprawie 
gwarancji opartych na polityce EFS, 
dopilnowując w szczególności, aby ich 
udzielanie tych gwarancji nie prowadziło 
do nadmiernego zadłużenia organów 
publicznych.

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16 w celu określenia 
przepisów szczegółowych i warunków, 
łącznie z pułapami, dotyczących wniosków 
państw członkowskich w sprawie 
gwarancji opartych na polityce EFS, 
dopilnowując w szczególności, aby ich 
udzielanie tych gwarancji nie prowadziło 
do nadmiernego zadłużenia organów 
publicznych. Te akty delegowane są 
zgodne z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) nr […] w sprawie 
reguł finansowych mających zastosowanie 
do budżetu rocznego Unii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki dotyczące 
administrowania środkami EFS w 
państwach członkowskich:
- liczba pracowników odpowiedzialnych za 
zarządzanie środkami EFS, ich 
przydzielanie i kontrolowanie w 
poszczególnych państwach członkowskich.
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Wszystkie dane są pogrupowane według 
odpowiednich poziomów NUTS.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane dotyczące uczestników biorących 
udział w operacji objętej wsparciem EFS 
należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane dotyczące uczestników biorących 
udział w operacji objętej wsparciem EFS 
należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane są pogrupowane według płci i według 
odpowiedniego poziomu NUTS.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […].

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Dane są 
pogrupowane według odpowiedniego 
poziomu NUTS.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
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dane pogrupowane są według płci. dane są pogrupowane według płci i według 
odpowiedniego poziomu NUTS.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane są pogrupowane według płci i według 
odpowiedniego poziomu NUTS.
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