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Poprawka 1
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że istnieje istotna różnica 
pod względem rodzajów błędów oraz, że
należy wprowadzić rozróżnienie między 
znaczącymi błędami, jak kwoty 
nadpłacone / kwoty niedopłacone oraz 
nadużycia, a pomniejszymi i pisarskimi 
błędami, gdyż państwa członkowskie 
zgłosiły jedynie 0,42% błędów jako 
powstałe w wyniku nadużycia dotyczącego 
EFRR, funduszu spójności lub 
programów EFS w okresie 
programowania 2007–2013;

2. przypomina, że w przypadku 56% 
transakcji w ramach polityki regionalnej,
w których wystąpiły błędy, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy uznał, że organy 
państw członkowskich dysponowały 
dostatecznymi informacjami, które 
umożliwiały wykrycie i korektę jednego 
lub kilku błędów przed poświadczeniem 
wydatków Komisji;

Or. en

Poprawka 2
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że każdy błąd w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
niezależnie od rozmiaru czy wagi tego 
błędu, sprawia, że Trybunał 
Obrachunkowy klasyfikuje całość 
wydatków w tym postępowaniu jako błąd, 
nawet jeśli nie doszło do strat 
finansowych a projekt zrealizowano 
zgodnie z planem;

Or. en
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Poprawka 3
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na odmienne podejście 
Komisji i Trybunału do obliczania 
poziomu błędu w związku z transakcjami, 
do których Komisja zastosowała korekty 
ryczałtowe, i wzywa do ujednolicenia 
metodyki;

Or. en

Poprawka 4
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaznacza, że łączne korekty finansowe
wdrożone do końca 2012 r. w odniesieniu 
do EFRR, funduszu spójności i programów 
EFS w obecnym okresie programowania 
wynoszą 0,2%;

3. zaznacza, że wdrożone w 2012 r.
korekty finansowe i odzyskane środki w 
odniesieniu do EFRR, Funduszu Spójności 
i programów EFS wynoszą ponad 3 mld 
EUR, a indywidualne kwoty w
odniesieniu do poszczególnych obszarów 
polityki stanowią 8,8% płatności EFRR, 
2,2% płatności Funduszu Spójności oraz 
3,8% płatności EFS;

Or. en

Poprawka 5
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na wieloletni charakter 
systemu zarządzania polityką spójności i 
podkreśla, że ostateczna ocena 
nieprawidłowości związanych z realizacją 
tej polityki będzie możliwa dopiero po 
zakończeniu okresu programowania;

Or. en

Poprawka 6
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu.

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu. w związku z tym popiera 
również rosnące nastawienie na wyniki 
oraz tematyczną koncentrację polityki 
spójności, które powinny zapewnić wysoką 
wartość dodaną współfinansowanych 
operacji;

Or. en

Poprawka 7
Jan Olbrycht
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu.

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu. z zadowoleniem przyjmuje 
definicję poważnego uchybienia i 
przewidywany wzrost poziomu korekt w 
przypadku powtarzających się uchybień;

Or. en

Poprawka 8
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu.

5. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy na okres programowania 2014–
2020, przyjęte w procedurze współdecyzji, 
w tym środki taki jak wyznaczenie 
instytucji audytowych i certyfikujących, 
akredytacje instytucji audytowych, badanie 
audytowe i zatwierdzenie sprawozdań 
rachunkowych, korekty finansowe i 
korekty finansowe netto, proporcjonalna 
kontrola, warunki ex ante zmierzające do 
dalszego przyczynienia się do obniżenia 
poziomu błędu. przypomina, że audyt ma 
być zorientowany na wyniki;

Or. en
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Poprawka 9
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje niedawny 
komunikat Komisji przedstawiający 
podejście do stosowania korekt 
finansowych netto w dziedzinie rolnictwa i 
polityki spójności w następnym okresie 
programowania; oczekuje na akt 
delegowany określający szczegółowe 
zasady dotyczące kryteriów oceny 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli, ustalania poziomu korekt 
finansowych, które mają być stosowane, i 
stosowania korekt ryczałtowych;

Or. en


