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Poprawka 1
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa z niepokojem, że liczba 
zgłoszonych Komisji przypadków 
nieprawidłowości dotyczących funduszy 
strukturalnych zwiększyła się w 2008 r. o
6,7% w porównaniu do roku 2007; 
podobnie do lat ubiegłych największy 
odsetek nieprawidłowości dotyczył EFRR i 
EFS; odnotowuje jednak z zadowoleniem, 
że skutki finansowe tych nieprawidłowości 
zmniejszyły się o 27%;

1. zauważa, że liczba zgłoszonych Komisji 
przypadków nieprawidłowości 
dotyczących funduszy strukturalnych 
zwiększyła się w 2008 r. o 6,7% w 
porównaniu do roku 2007; podobnie do 
lat ubiegłych największy odsetek 
nieprawidłowości dotyczył EFRR i EFS; 
odnotowuje jednak z zadowoleniem, że 
skutki finansowe tych nieprawidłowości 
zmniejszyły się o 27%;

Or. es

Poprawka 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za przejaw 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach;

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za przejaw 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach; domaga się 
ponownie zwiększonej kontroli ze strony 
krajowych izb obrachunkowych i innych 
organów kontroli, która gwarantuje 
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większy krok w kierunku przejrzystości w 
zakresie funduszy europejskich i możliwie 
największe ograniczenie nadużyć w tym 
obszarze;

Or. bg

Poprawka 3
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za oznakę 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach;

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za oznakę 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach; zauważa jednak, że 
z ocen skutecznego działania systemów 
zarządzania i kontroli w ramach 545 
programów operacyjnych, 
przeprowadzonych przez dyrekcje 
generalne Komisji ds. polityki regionalnej 
oraz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i 
równości szans, wynika, że w 2008 r. 
zaledwie 31% tych systemów 
funkcjonowało prawidłowo; zauważa 
również, że w celu poprawy skuteczności 
systemów zarządzania i kontroli potrzebne 
są znaczne wysiłki państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 4
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za przejaw 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach;

2. uważa ogólny wzrost liczby zgłoszonych 
przypadków nieprawidłowości za przejaw 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia swoich systemów kontroli i 
jest przekonany, że nowe przepisy 
ustanowione rozporządzeniami 
dotyczącymi funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 pozwolą zmniejszyć 
poziom nieprawidłowości w 
nadchodzących latach; zwraca uwagę, że w 
kwestii poprawnego porównania danych o 
nadużyciach poszczególnych państw 
członkowskich Komisja podkreśliła, że 
„znaczne kwoty nieprawidłowości nie 
oznaczają nieuchronnie, że w danym 
państwie ma miejsce więcej 
nieprawidłowości i nadużyć niż w innych 
krajach. Przyczyną tego mogą być również 
częstsze kontrole.”1

Or. it

Poprawka 5
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w
związku z przewidywanym
jedenastoprocentowym poziomem
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi i

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z jedenastoprocentowym 
poziomem błędu wykrytym przez Trybunał 
w dziale "Spójność"; podkreśla, że
wykryte przez Trybunał nieprawidłowości 
mogą prowadzić w niektórych sytuacjach 
do nadużyć finansowych i uważa w 

                                               
1 SEC (2009) 1003, s. 87.
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podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 
procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

związku z tym, że należy konsekwentnie 
dążyć do redukcji poziomu błędów;

Or. pl

Poprawka 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi i 
podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 
procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. obejmującego okres 
sprzed wejścia do UE Rumunii i Bułgarii, 
przez co nieuwzględnione są najnowsze 
wydarzenia dotyczące uproszczenia 
przepisów i rozporządzeń obowiązujących 
na szczeblu UE, i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności;

Or. ro

Poprawka 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi i 
podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 
procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi, w 
szczególności z warunków przetargów, i 
podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 
procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

Or. de

Poprawka 8
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi i 
podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 

3. zapoznał się ze sprawozdaniem 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. i wyraża ubolewanie w 
związku z przewidywanym 
jedenastoprocentowym poziomem 
niedokonanych zwrotów w zakresie 
polityki spójności; jest zdania, że wynika 
to po części z nadmiernych obciążeń 
procedurami administracyjnymi i 
podkreśla, że uproszczenie krajowych i 
wspólnotowych ram legislacyjnych 
dotyczących funduszy strukturalnych, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
zarządzania i kontroli, jest niezbędne w 
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procesie mającym na celu poprawę 
wyników;

procesie mającym na celu poprawę 
wyników; przyznaje jednak, że w 
sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat wykonania 
budżetu za 2008 r. nie poddano analizie 
okresu 2007-2013, w którym dokonano 
poprawy systemów kontroli;

Or. es

Poprawka 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przyznaje, że efektywna absorpcja 
środków z funduszy strukturalnych 
stanowi duże wyzwanie, zwłaszcza dla 
nowych państw członkowskich, ponieważ 
zobowiązane są one do spełnienia 
surowych i często złożonych wymogów, by 
móc korzystać z funduszy; w związku z 
tym przychylnie odnosi się do starań 
wspomnianych państw członkowskich na 
rzecz zwiększenia zdolności 
wdrożeniowych i zachęca je do nasilenia 
tych działań, aby możliwe było wykazanie 
rzeczywistych wyników w możliwych do 
przyjęcia ramach czasowych;

Or. en

Poprawka 10
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa także, że zgodnie ze 



AM\799131PL.doc 9/13 PE430.961v01-00

PL

sprawozdaniem Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat realizacji 
budżetu na rok 2008 główną część 
szacowanego poziomu błędu można 
przypisać błędom związanym z
kwalifikowalnością; podkreśla, że w 
przypadku niektórych błędów ryzyka, 
takich jak kwestie związane z 
kwalifikowalnością i naruszenie zasad 
przyznawania zamówień publicznych, 
Komisja powinna nie tylko skoncentrować 
na nich swoje działania w zakresie audytu 
ale również udzielać państwom 
członkowskim oraz ich organom 
regionalnym i lokalnym wskazówek o 
charakterze prewencyjnym dotyczących 
właściwego stosowania tych zasad;

Or. en

Poprawka 11
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na odpowiedź Komisji 
na zastrzeżenie 6.17 Trybunału 
Obrachunkowego, w której stwierdza ona, 
że większość projektów o wysokim 
poziomie błędu skoncentrowana jest w 
zaledwie trzech państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich 
środków zaradczych wobec tych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 12
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
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Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. apeluje do Komisji o ukrócenie 
praktyki, na którą zwrócił uwagę 
Trybunał Obrachunkowy, polegającej na 
zastępowaniu przez  państwa 
członkowskie odrzuconych przez Komisję 
wydatków niekwalifikujących się nowymi, 
również niekwalifikującymi się wydatkami 
bez przeprowadzenia skutecznej 
weryfikacji ex-ante;

Or. en

Poprawka 13
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. pt. 
Dążenie do ustalenia jednolitej interpretacji 
pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędów
(COM(2008)0866) oraz postępy 
niektórych państw członkowskich w 
zakresie usprawnienia systemów 
harmonizacji zgłaszania nieprawidłowości 
poprzez szersze zastosowanie systemu 
AFIS;

5. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. pt. 
Dążenie do ustalenia jednolitej interpretacji 
pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędów
(COM(2008)0866) oraz podziela pogląd, 
że w przypadku poszczególnych sektorów 
należy ustalić różne dopuszczalne 
marginesy błędów przy odpowiednim 
uwzględnieniu odnośnych cech i 
przepisów; w przypadku funduszy 
strukturalnych zgadza się co do 
dopuszczalnego poziomu błędów 
wynoszącego 5%, w przypadku 
innowacyjnych projektów, które z racji 
eksperymentalnego charakteru wiążą się 
w większym stopniu z ryzykiem błędu, 
zaleca jednak uznanie wyższego 
dopuszczalnego poziomu błędów, aby nie 
ograniczać potencjału tych projektów;

Or. it
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Poprawka 14
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyjmuje z zadowoleniem postępy 
poczynione przez niektóre państwa 
członkowskie w zakresie usprawnienia 
systemów harmonizacji zgłaszania 
nieprawidłowości poprzez szersze 
zastosowanie systemu AFIS; w świetle 
dobrych wyników, które osiągnięto 
dotychczas za pomocą elektronicznych 
systemów sprawozdawczych w zakresie 
jakości danych i przestrzegania terminów 
sprawozdań, wzywa państwa członkowskie 
niedysponujące takimi systemami do jak 
najszybszego wyposażenia się w nie;

Or. it

Poprawka 15
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do odpowiedzialnego działania i bardziej 
aktywnych starań na rzecz unikania 
nieprawidłowości, błędów i uchybień 
administracyjnych; apeluje o 
wprowadzenie wyraźniejszego 
rozróżnienia między pojęciem 
nieprawidłowości i podejrzenia nadużycia 
finansowego.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do odpowiedzialnego działania i bardziej 
aktywnych starań na rzecz unikania 
nieprawidłowości, błędów i uchybień 
administracyjnych; apeluje o 
wprowadzenie wyraźniejszego 
rozróżnienia między pojęciem 
nieprawidłowości, błędu i nadużycia 
finansowego.

Or. pl
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Poprawka 16
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do odpowiedzialnego działania i bardziej 
aktywnych starań na rzecz unikania 
nieprawidłowości, błędów i uchybień 
administracyjnych; apeluje o 
wprowadzenie wyraźniejszego 
rozróżnienia między pojęciem 
nieprawidłowości i podejrzenia nadużycia 
finansowego;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do odpowiedzialnego działania i bardziej 
aktywnych starań na rzecz unikania 
nieprawidłowości, błędów i uchybień 
administracyjnych; apeluje o 
wprowadzenie wyraźniejszego 
rozróżnienia między pojęciem 
nieprawidłowości i podejrzenia nadużycia 
finansowego. wzywa państwa 
członkowskie do przyspieszenia reformy 
systemu sądowniczego oraz walki z 
nadużyciami finansowymi, a także apeluje 
do Komisji o podejmowanie działań 
naprawczych w przypadkach wykrycia 
uchybień oraz o zagwarantowanie, że 
proces ten nie będzie rodził owych błędów;

Or. en

Poprawka 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. krytykuje fakt, że tych nielicznych 
państw, których problem ten dotyczy w 
największym stopniu, nie ujawnia się 
wcześniej oraz że nie nakłada się na nie 
poważniejszych sankcji; w przypadku 
państw członkowskich, w których ten 
niepokojący stan powtarzał się, dostrzega 
pilną konieczność, aby Komisja, Trybunał 
Obrachunkowy, organy OLAF-u i 
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Parlament dysponowały szczególnymi 
mechanizmami monitorowania i kontroli 
dostosowanymi do poszczególnych 
państw;

Or. de

Poprawka 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i Trybunał 
Obrachunkowy do ściślejszej kontroli 
krajowych wymogów ujawniania 
informacji o wsparciu z funduszy 
strukturalnych UE; wzywa przy tym 
Komisję do dokładniejszego 
monitorowania tego, czy wsparcie to jest 
udzielane zgodnie z prawem również w 
oparciu o rozporządzenia dotyczące 
funduszy strukturalnych;

Or. de


