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Poprawka 1
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom i 
że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt, 
że poziom błędów w wydatkach z 
funduszy spójności, który w 2009 r. 
przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE; 
przyjmuje do wiadomości, że w 
porównaniu z 2008 r. poziom błędów uległ 
zmniejszeniu;

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom i 
że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt, 
że poziom błędów w wydatkach z 
funduszy spójności uległ zmniejszeniu z 
11% w 2008 r. do nieco ponad 5% w 2009 
r.;

Or. en

Poprawka 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom 
i że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt, 
że poziom błędów w wydatkach 
z funduszy spójności, który w 2009 r. 
przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE;
przyjmuje do wiadomości, że 
w porównaniu z 2008 r. poziom błędów 
uległ zmniejszeniu;

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom 
i że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt,
że poziom błędów w wydatkach 
z funduszy spójności, który w 2009 r. 
przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE; 
podkreśla jednak, że w porównaniu 
z 2008 r. poziom błędów uległ istotnemu
zmniejszeniu;
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Or. fr

Poprawka 3
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom 
i że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt, 
że poziom błędów w wydatkach 
z funduszy spójności, który w 2009 r. 
przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE; 
przyjmuje do wiadomości, że 
w porównaniu z 2008 r. poziom błędów 
uległ zmniejszeniu;

1. zauważa, że fundusze spójności 
podlegają szczególnie złożonym zasadom 
i że ich wdrażanie przebiega odmiennie niż 
w innych dziedzinach zarządzania 
budżetem UE, co czyni je bardziej 
podatnymi na błędy; zwraca uwagę na fakt, 
że poziom błędów w wydatkach 
z funduszy spójności, który w 2009 r. 
przekroczył 5%, pozostaje najwyższy 
wśród wszystkich obszarów płatności UE; 
przyjmuje do wiadomości, że 
w porównaniu z 2008 r. poziom błędów 
uległ zmniejszeniu i domaga się w związku 
z tym dalszego upraszczania i wsparcia 
technicznego, umożliwiających państwom 
członkowskim i regionom zwiększenie 
skuteczności wdrażania; przypomina, że 
władze regionalne powinny posiadać 
wiedzę techniczną pozwalającą zwiększyć 
efektywność i skuteczność wykorzystania 
środków, które oddaje się do ich 
dyspozycji; 

Or. pt

Poprawka 4
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Regionalnej (DG REGIO) w 
poświadczeniu wiarygodności dotyczącym 
rocznego sprawozdania z działalności za 
2009 r. stwierdza, że w odniesieniu do 38 z 
79 właściwych programów nie uzyskała 
wystarczającej pewności co do zgodności z 
prawem i prawidłowości operacji leżących 
u podstaw zwrotów dokonanych w 2009 r. 
w związku z zadeklarowanymi wydatkami; 
prosi o dostarczenie dodatkowych danych 
o brakujących informacjach na temat 
zwrotów w 2009 r.; zauważa, że państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
udzielania wystarczających informacji w 
rocznych sprawozdaniach z działalności i 
zwraca się do Komisji, aby zaproponowała 
system sankcji w przypadku gdy na 
podstawie udzielonych informacji Komisja 
nie może zapewnić zgodności z prawem i 
prawidłowości;

Or. en

Poprawka 5
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej (DG REGIO) w 
poświadczeniu wiarygodności dotyczącym 
rocznego sprawozdania z działalności za 
2009 r. stwierdza, że w odniesieniu do 38 z 
79 właściwych programów nie uzyskała 
wystarczającej pewności co do zgodności z 
prawem i prawidłowości operacji leżących 
u podstaw zwrotów dokonanych w 2009 r. 
w związku z zadeklarowanymi wydatkami; 
prosi o dostarczenie dodatkowych danych 
o brakujących informacjach na temat 
zwrotów w 2009 r.; zauważa, że państwa 
członkowskie są zobowiązane do 

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej (DG REGIO) w 
poświadczeniu wiarygodności dotyczącym 
rocznego sprawozdania z działalności za 
2009 r. stwierdza, że w odniesieniu do 38 z 
79 właściwych programów nie uzyskała 
wystarczającej pewności co do zgodności z 
prawem i prawidłowości operacji leżących 
u podstaw zwrotów dokonanych w 2009 r. 
w związku z zadeklarowanymi wydatkami; 
prosi o dostarczenie dodatkowych danych 
o brakujących informacjach na temat 
zwrotów w 2009 r.; zauważa, że państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
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udzielania wystarczających informacji w 
rocznych sprawozdaniach z działalności i 
zwraca się do Komisji, aby zaproponowała 
system sankcji w przypadku gdy na 
podstawie udzielonych informacji Komisja 
nie może zapewnić zgodności z prawem i 
prawidłowości;

udzielania wystarczających informacji w 
rocznych sprawozdaniach z działalności i 
zwraca się do Komisji, aby zaproponowała 
system sankcji w przypadku gdy na 
podstawie udzielonych informacji Komisja 
nie może stwierdzić zgodności z prawem i 
prawidłowości;

Or. pl

Poprawka 6
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i 
administracyjnych wymogów dla 
programów spójności podlegających 
wspólnemu zarządzaniu; zauważa, że 
lepsze dostosowanie wymogów 
kwalifikowalności w różnych dziedzinach 
polityki pozwoli na uniknięcie wszelkich
problemów związanych z koordynacją 
między rozporządzeniem finansowym a 
rozporządzeniami dotyczącymi spójności;

5. zauważa w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego, że lepsze 
dostosowanie wymogów 
kwalifikowalności w różnych dziedzinach 
polityki pozwoli na uniknięcie niektórych
problemów związanych z koordynacją 
między rozporządzeniem finansowym a 
rozporządzeniami dotyczącymi spójności;

Or. en

Poprawka 7
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 
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wymogów dla programów spójności
podlegających wspólnemu zarządzaniu; 
zauważa, że lepsze dostosowanie 
wymogów kwalifikowalności w różnych 
dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie 
wszelkich problemów związanych z 
koordynacją między rozporządzeniem 
finansowym a rozporządzeniami 
dotyczącymi spójności;

wymogów podlegających wspólnemu 
zarządzaniu oraz że w odniesieniu do 
polityki spójności harmonizacja ta 
powinna mieć jak największy zakres;
zauważa, że lepsze dostosowanie 
wymogów kwalifikowalności w różnych 
dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie 
wszelkich problemów związanych z 
koordynacją między rozporządzeniem 
finansowym a rozporządzeniami 
dotyczącymi spójności;

Or. en

Poprawka 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 
wymogów dla programów spójności 
podlegających wspólnemu zarządzaniu;
zauważa, że lepsze dostosowanie 
wymogów kwalifikowalności w różnych 
dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie 
wszelkich problemów związanych 
z koordynacją między rozporządzeniem 
finansowym a rozporządzeniami 
dotyczącymi spójności;

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 
wymogów dla programów spójności 
podlegających wspólnemu zarządzaniu, 
jeżeli zostanie wykazane, że przyniesie to 
korzyści, przy jednoczesnym zachowaniu 
procedur, które dowiodły swej 
skuteczności; zauważa, że lepsze 
dostosowanie wymogów 
kwalifikowalności w różnych dziedzinach 
polityki pozwoli na uniknięcie wszelkich 
problemów związanych z koordynacją 
między rozporządzeniem finansowym 
a rozporządzeniami dotyczącymi 
spójności;

Or. fr
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Poprawka 9
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 
wymogów dla programów spójności 
podlegających wspólnemu zarządzaniu;
zauważa, że lepsze dostosowanie 
wymogów kwalifikowalności w różnych 
dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie 
wszelkich problemów związanych 
z koordynacją między rozporządzeniem 
finansowym a rozporządzeniami 
dotyczącymi spójności;

5. podkreśla w kontekście przeglądu 
rozporządzenia finansowego potrzebę 
harmonizacji ogólnych i administracyjnych 
wymogów dla programów spójności 
podlegających wspólnemu zarządzaniu; 
zauważa, że lepsze dostosowanie 
wymogów kwalifikowalności w różnych 
dziedzinach polityki pozwoli na uniknięcie 
wszelkich problemów związanych 
z koordynacją między rozporządzeniem 
finansowym a rozporządzeniami 
dotyczącymi spójności; jest jednak zdania, 
że pierwszym etapem upraszczania, 
w szczególności w ramach przeglądu 
rozporządzenia finansowego, powinna być 
stabilność zasad i systemów 
długofalowego zarządzania; 

Or. fr

Poprawka 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości 
wypracowania zasady „paktu zaufania” 
umożliwiającej zmniejszenie liczby 
kontroli obciążających systemy, które 
sprawdziły się w zwalczaniu błędów 
i nadużyć;

Or. fr
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