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Poprawka 1
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Trybunał Obrachunkowy kontynuował 
ocenę obszaru zatrudnienia i spraw 
społecznych na podstawie próby dużej 
liczby transakcji; ubolewa z powodu 
wzrostu wskaźnika błędu w tym obszarze 
polityki, który w 2012 r. wyniósł 3,2% w 
porównaniu z 2,2% w poprzedzającym 
roku; zauważa, że ten wskaźnik błędu był 
nadal najniższy wśród wszystkich 
obszarów polityki;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Trybunał Obrachunkowy kontynuował 
ocenę obszaru zatrudnienia i spraw 
społecznych na podstawie próby dużej 
liczby transakcji; ubolewa z powodu 
wzrostu wskaźnika błędu w tym obszarze 
polityki, który w 2012 r. wyniósł 3,2% w 
porównaniu z 2,2% w poprzedzającym 
roku; zauważa, że ten wskaźnik błędu był 
nadal najniższy wśród wszystkich 
obszarów polityki; zwraca się do 
Trybunału Obrachunkowego o ocenę 
również linii budżetowych o mniejszych 
przydziałach środków finansowych w 
obszarze zatrudnienia i spraw 
społecznych;

Or. en

Poprawka 2
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje uwagi Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące korzyści 
wynikających ze stosowania 
uproszczonych opcji kosztów, co 
zmniejsza ryzyko błędu i obciążenia 
administracyjne beneficjentów; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 26% 
transakcji EFS objętych próbą już 
wykorzystywało te opcje w 20122 r.;
opowiada się za szerszym 

6. odnotowuje uwagi Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące korzyści 
wynikających ze stosowania 
uproszczonych opcji kosztów, co 
zmniejsza ryzyko błędu i obciążenia 
administracyjne beneficjentów; zauważa, 
że 26% transakcji EFS objętych próbą już 
wykorzystywało te opcje w 2012 r.;
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wykorzystywaniem uproszczonych opcji 
kosztów w przyszłym wieloletnim okresie 
finansowania;
__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
Employment, Social Affairs and Inclusion 
DG, European Commission, p.4.

2 „Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund”, ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DG 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i 
Włączenia Społecznego, Komisja 
Europejska, str. 4.
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Poprawka 3
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest świadoma tego, że uproszczone 
opcje kosztów mogą zmniejszyć 
częstotliwość błędów, ale sugeruje, że w 
takim przypadku nieprawidłowe 
stosowanie przepisów może pozostać 
niewykrywalne.
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