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Poprawka 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że wciąż nie można dokonać 
oceny planu działania na rzecz umocnienia 
nadzoru Komisji nad działaniami 
strukturalnymi; podkreśla, że 82% 
korektur finansowych w EFS w okresie 
2000–2006 przypada na Włochy i 
Hiszpanię; uważa, że konieczne są celowe 
wysiłki podejmowane z danymi państwami 
członkowskimi, a także stopniowy system 
informacji i sankcji w celu szybszego 
usuwania błędów i wsparcia rzetelnego 
wykorzystania środków dzięki przykładom 
„najlepszej i najgorszej praktyki”;

3. ubolewa, że wciąż nie można dokonać 
oceny planu działania na rzecz umocnienia 
nadzoru Komisji nad działaniami 
strukturalnymi; uważa, że konieczne są 
celowe wysiłki podejmowane z danymi 
państwami członkowskimi, a także system 
informacji w celu szybszego usuwania 
błędów i wsparcia rzetelnego 
wykorzystania środków dzięki przykładom 
„najlepszej i najgorszej praktyki”;

Or. fr

Poprawka 2
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że poziom błędu nie musi 
koniecznie odnosić się do nadużyć i 
w związku z tym wzywa do dokonania w 
przyszłości jasnego rozróżnienia między 
wskaźnikami nadużyć i błędów;

Or. en
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Poprawka 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Komisji, żeby pociągnąć wszystkie 
państwa członkowskie do gruntownej 
odpowiedzialności poprzez roczne 
sprawozdania z kontroli i roczne 
sprawozdania podsumowujące; zwraca się 
o przeanalizowanie odpowiedzialności, 
żeby nie żądano podwójnie udzielania 
informacji; jest zdania, że nieskładanie 
sprawozdań przez krajowe organy 
administracji i organy kontroli lub 
składanie ich w wybrakowanej formie, a 
także nieprzestrzeganie minimalnych 
wymogów w rozporządzeniach 
finansowych jest nie do przyjęcia i 
powinno podlegać sankcjom; wzywa w 
związku z tym Komisję, żeby opracowała 
wnioski, w których istniejący obowiązek 
sprawozdawczości zostanie ulepszony i 
poszerzony za pomocą mechanizmu 
sankcji;

5. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Komisji, żeby pociągnąć wszystkie 
państwa członkowskie do gruntownej 
odpowiedzialności poprzez roczne 
sprawozdania z kontroli i roczne 
sprawozdania podsumowujące; zwraca się 
o przeanalizowanie odpowiedzialności, 
żeby nie żądano podwójnie udzielania 
informacji; jest zdania, że nieskładanie 
sprawozdań przez krajowe organy 
administracji i organy kontroli lub 
składanie ich w wybrakowanej formie, a 
także nieprzestrzeganie minimalnych 
wymogów w rozporządzeniach 
finansowych jest nie do przyjęcia i 
powinno podlegać sankcjom; wzywa w 
związku z tym Komisję, żeby opracowała 
wnioski, w których istniejący obowiązek 
sprawozdawczości zostanie ulepszony i 
poszerzony;

Or. fr

Poprawka 4
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że takie upraszczające 
procedury są kluczowe dla redukcji 
obciążenia administracyjnego na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym; 
podkreśla wagę zagwarantowania, że takie 
procedury nie przyczynią się w przyszłości 
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do zwiększenia wskaźnika błędów;

Or. en


