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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej 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
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 317 Traktatu, w 
kontekście zarządzania dzielonego, należy 
określić warunki umożliwiające Komisji 
wykonywanie jej obowiązków związanych 
z wykonaniem budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, a jednocześnie należy 
doprecyzować zobowiązania pod 
względem współpracy ze strony państw 
członkowskich. Warunki te powinny 
umożliwić Komisji uzyskanie gwarancji, 
że państwa członkowskie korzystają z 
Funduszu w sposób prawidłowy i zgodny z 
prawem oraz zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr […] w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej
(„rozporządzenie finansowe”)1.

(5) Zgodnie z art. 317 Traktatu, w 
kontekście zarządzania dzielonego, należy 
określić warunki umożliwiające Komisji 
wykonywanie jej obowiązków związanych 
z wykonaniem budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, a jednocześnie należy 
doprecyzować zobowiązania pod 
względem współpracy ze strony państw 
członkowskich. Warunki te powinny 
umożliwić Komisji uzyskanie gwarancji, 
że państwa członkowskie korzystają z 
Funduszu w sposób prawidłowy i zgodny z 
prawem oraz zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii1 („rozporządzenie 
finansowe”). Wykonując swoje obowiązki 
związane z wykonaniem budżetu, Komisja 
powinna częściej przeprowadzać kontrole 
wykonania zadań i je propagować. 

_____________ ____________
Dz.U. L z […], s. […]. 1Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te powinny być zgodne z 
przepisami rozporządzenia finansowego 
oraz zapewniać również zgodność 
wspieranych działań z pozostałym 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą, oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej, jak również biorąc 
pod uwagę liczbę osób wykazujących 
ujemne saldo dochodu lub kapitału 
własnego.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności i trwałości uzyskanych 
wyników, a także wartości dodanej 
Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności i trwałości uzyskanych 
wyników, a także wartości dodanej 
Funduszu, w odniesieniu do osób, które 
problem deprywacji materialnej dotknął 
niedawno i które osiągają ujemne 
dochody, oraz do właścicieli domów 
wykazujących ujemny kapitał własny.
Ocena ta zostaje zakończona do dnia 
31 grudnia 2023 r.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. sporządzanie rocznego sprawozdania 
finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 
5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

2. sporządzanie rocznego sprawozdania 
finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 
5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

Or. en

Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim 
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Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
utworzonego zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze 
są przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 
3.

a Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez Komisję w drodze 
aktu delegowanego zgodnie z art. 59.

Or. en

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 
przeprowadzania audytów. W strategii tej 
określa metodykę kontroli, metodę doboru 
próby w przypadku audytów operacji oraz 
plan audytów w odniesieniu do bieżącego 
roku obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 2016 
r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa 
przedkłada strategię audytu Komisji na jej 
żądanie.

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 
przeprowadzania audytów. W strategii tej 
określa metodykę kontroli, metodę doboru 
próby w przypadku audytów operacji oraz 
plan audytów w odniesieniu do bieżącego 
roku obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 2016 
r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa 
przedkłada strategię audytu Komisji. 
Komisja ma prawo żądać od instytucji 
audytowej wprowadzenia zmian do 
strategii audytu, które według niej 
konieczne są do właściwego 
przeprowadzania audytów, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami audytu. 
Komisja w ten sposób zapewnia, że 
kontrola wykonania zadań została 
należycie uwzględniona.

Or. en
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Poprawka8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera r

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56 ust. 
5 rozporządzenia finansowego;

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 59 ust. 
5 rozporządzenia finansowego;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, wzory strategii audytu, 
opinii pokontrolnej oraz rocznego 
sprawozdania audytowego, jak również 
metodykę doboru próby, o której mowa w 
ust. 4. Akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 60 ust. 3.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych, wzory strategii audytu, 
opinii z audytu oraz rocznego 
sprawozdania z kontroli, jak również 
metodykę doboru próby, o której mowa w 
ust. 4. Akty delegowane przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
59.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zażądać od państwa 
członkowskiego, aby podjęło działania 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania jego systemów 
zarządzania i kontroli lub prawidłowości 
wydatków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

3. Komisja wymaga od państwa 
członkowskiego, aby podjęło działania 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania jego systemów 
zarządzania i kontroli lub prawidłowości 
wydatków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku 
następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty i 
informacje zgodnie z art. 56
rozporządzenia finansowego:

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku 
następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty i 
informacje zgodnie z art. 59
rozporządzenia finansowego:

dd) poświadczone roczne sprawozdanie 
finansowe właściwych organów 
wyznaczonych na podstawie art. 32, w 
myśl art. 56 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego;

a) poświadczone roczne sprawozdanie 
finansowe właściwych organów 
wyznaczonych na podstawie art. 32, w 
myśl art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego;

ee) oświadczenie dotyczące zarządzania, o 
którym mowa w art. 56 ust. 5 
rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o 
którym mowa w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego;

ff) roczne podsumowanie wyników 
końcowych sprawozdań z 
przeprowadzonych audytów i kontroli, 
wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i 
niedociągnięć, jak również podjętych lub 
planowanych działań naprawczych;

c) roczne podsumowanie wyników 
końcowych sprawozdań z 
przeprowadzonych audytów i kontroli, 
wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i 
niedociągnięć, jak również podjętych lub 
planowanych działań naprawczych;

gg) opinia pokontrolna wydana przez 
wyznaczony niezależny organ audytowy, o 
której mowa w art. 56 ust. 5 
rozporządzenia finansowego, wraz ze 
sprawozdaniem audytowym 
przedstawiającym ustalenia audytów 
dotyczących roku obrotowego, którego 
dotyczy opinia.

d) opinia pokontrolna wydana przez 
wyznaczony niezależny organ audytowy, o 
której mowa w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego, wraz ze 
sprawozdaniem audytowym 
przedstawiającym ustalenia audytów 
dotyczących roku obrotowego, którego 
dotyczy opinia.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie instytucja zarządzająca 
zapewnia udostępnienie przez okres trzech
lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu wszelkich dokumentów 
uzupełniających dotyczących operacji. Ten 
trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 
grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
przez Komisję na podstawie art. 47, lub 
najpóźniej od daty płatności salda 
końcowego.

1. Na żądanie instytucja zarządzająca 
zapewnia udostępnienie przez okres pięciu
lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu wszelkich dokumentów 
uzupełniających dotyczących operacji. Ten 
pięcioletni okres rozpoczyna się od daty 
płatności salda końcowego.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku 
wszczęcia postępowania prawnego lub 
administracyjnego albo na należycie 
uzasadniony wniosek Komisji.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku 
wszczęcia postępowania prawnego lub 
administracyjnego albo na należycie 
uzasadniony wniosek Komisji.

Or. en


