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Poprawka 1
Jutta Haug

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia dalszej 
pomocy oraz specjalnego szkolenia 
kandydatom, a także przyjaznych dla 
użytkownika wytycznych; podkreśla 
konieczność poświęcenia większej uwagi 
częściom programu charakteryzującym się 
niskim poziomem realizacji;

6. wzywa Komisję do zapewnienia dalszej 
pomocy oraz specjalnego szkolenia 
kandydatom, a także przyjaznych dla 
użytkownika wytycznych; podkreśla 
konieczność poświęcenia bezpośredniej 
uwagi tym częściom programu, których 
poziom realizacji się obniżył, i podjęcia 
odpowiednich kroków;

Or. en

Poprawka 2
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia dalszej 
pomocy oraz specjalnego szkolenia 
kandydatom, a także przyjaznych dla 
użytkownika wytycznych; podkreśla 
konieczność poświęcenia większej uwagi 
częściom programu charakteryzującym się 
niskim poziomem realizacji;

6. wzywa Komisję do zapewnienia dalszej 
pomocy oraz specjalnego szkolenia 
kandydatom, a także przyjaznych dla 
użytkownika wytycznych; podkreśla 
konieczność poświęcenia większej uwagi 
częściom programu charakteryzującym się 
niskim poziomem realizacji lub ich 
zakwestionowania;

Or. de

Poprawka 3
Jutta Haug

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewniania dalszej 
i ukierunkowanej pomocy kandydatom 
realizującym projekty w ramach programu 
w dziedzinie zdrowia publicznego w celu 
uniknięcia zbyt wygórowanych wniosków 
o zwrot poniesionych kosztów, a także 
niepełnych sprawozdań finansowych, 
skutkujących wydłużeniem procedur; 
ponadto domaga się przejrzystych i 
zrozumiałych procedur przetargowych w 
celu uniknięcia napływu wniosków, które 
ewidentnie nie kwalifikują do otrzymania 
funduszy lub wniosków niekompletnych;

7. podkreśla znaczenie zapewniania dalszej 
i ukierunkowanej pomocy kandydatom 
realizującym projekty w ramach programu 
w dziedzinie zdrowia publicznego w celu 
uniknięcia zbyt wygórowanych wniosków 
o zwrot poniesionych kosztów, a także 
niepełnych sprawozdań finansowych, 
skutkujących wydłużeniem procedur; 
ponadto domaga się przejrzystych i 
zrozumiałych procedur przetargowych w 
celu uniknięcia napływu wniosków w 
sprawie projektów, które ewidentnie nie 
kwalifikują się do otrzymania funduszy ze 
względu na ich rozmiar i związane z tym 
wysokie koszty lub wniosków 
niekompletnych;

Or. en

Poprawka 4
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. apeluje o zagwarantowanie, że 
planowane projekty będą uzasadnione z 
punktu widzenia ich wielkości i 
finansowania;

Or. de


