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Poprawka 22
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Należy wziąć pod uwagę wymiar 
terytorialny, o którym mowa w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i który 
wraz ze spójnością gospodarczą i 
społeczną stanowi jeden z celów spójności. 

Or. pt

Poprawka 23
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na względzie, że zasoby 
finansowe dostępne w ramach pomocy 
zwrotnej są częściowo lub w całości 
zwracane przez beneficjentów, niezbędne 
jest wprowadzenie stosownych przepisów 
dotyczących ponownego wykorzystania 
zwróconej pomocy do tego samego celu 
lub zgodnie z celami mającego 
zastosowanie programu.

(3) Mając na względzie, że zasoby 
finansowe dostępne w ramach pomocy 
zwrotnej są częściowo lub w całości 
zwracane przez beneficjentów, niezbędne 
jest wprowadzenie stosownych przepisów 
dotyczących ponownego wykorzystania 
zwróconej pomocy do tego samego celu 
lub zgodnie z celami mającego 
zastosowanie programu, tak aby 
zagwarantować właściwe inwestowanie 
zwróconych funduszy oraz możliwie 
najefektywniejsze wykorzystanie pomocy 
unijnej.

Or. lt
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Poprawka 24
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na potrzebę zapewnienia 
właściwego monitorowania wdrażania 
instrumentów inżynierii finansowej przez 
państwa członkowskie oraz Komisję , m. 
in. aby umożliwić państwom 
członkowskim dostarczanie Komisji 
właściwych informacji odnośnie do 
rodzaju wdrożonych instrumentów oraz 
odpowiednich działań podjętych w ramach 
tych instrumentów w państwach 
członkowskich, należy wprowadzić przepis 
dotyczący sprawozdawczości. 
Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę 
ogólnej skuteczności instrumentów 
inżynierii finansowej.

(5) Ze względu na potrzebę poprawy 
przejrzystości procesu wdrożenia oraz 
zapewnienia właściwego monitorowania 
wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej przez państwa członkowskie 
oraz Komisję , m. in. aby umożliwić 
państwom członkowskim dostarczanie 
Komisji właściwych informacji odnośnie 
do rodzaju wdrożonych instrumentów oraz 
odpowiednich działań podjętych w ramach 
tych instrumentów w państwach
członkowskich, należy wprowadzić przepis 
dotyczący sprawozdawczości. 
Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę 
ogólnej skuteczności instrumentów 
inżynierii finansowej.

Or. en

Poprawka 25
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na potrzebę zapewnienia 
właściwego monitorowania wdrażania 
instrumentów inżynierii finansowej przez 
państwa członkowskie oraz Komisję, m. in. 
aby umożliwić państwom członkowskim 
dostarczanie Komisji właściwych 
informacji odnośnie do rodzaju 
wdrożonych instrumentów oraz 
odpowiednich działań podjętych w ramach 
tych instrumentów w państwach 
członkowskich, należy wprowadzić przepis 

(5) Ze względu na potrzebę zapewnienia 
właściwego monitorowania wdrażania 
instrumentów inżynierii finansowej przez 
państwa członkowskie oraz Komisję, m. in. 
aby umożliwić państwom członkowskim 
dostarczanie Komisji właściwych 
informacji odnośnie do rodzaju 
wdrożonych instrumentów oraz 
odpowiednich działań podjętych w ramach 
tych instrumentów w państwach 
członkowskich, należy wprowadzić przepis 
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dotyczący sprawozdawczości. 
Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę 
ogólnej skuteczności instrumentów 
inżynierii finansowej.

dotyczący sprawozdawczości. 
Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę 
ogólnej skuteczności instrumentów 
inżynierii finansowej i pozwoliłoby jej 
przedstawić podsumowanie postępów 
dokonanych na szczeblu Unii i państw 
członkowskich, zwracając jednocześnie 
uwagę na to, że środki finansowe powinny 
mieć rzeczywisty wpływ terytorialny, w 
związku z czym władze regionalne 
powinny uczestniczyć w procesach oceny 
ex-ante i ex-post, a także w 
sprawozdaniach okresowych. 

Or. pt

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu poprawy przejrzystości w 
zakresie wykorzystania Funduszy wykaz 
beneficjentów, nazwy działań i przyznane 
im kwoty finansowania publicznego 
powinny zostać opublikowane w formie 
elektronicznej lub innej.

Or. en

Poprawka 27
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić zgodność z art. 61 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 
w sprawie rozporządzenia finansowego 

(7) Aby zapewnić zgodność z art. 61 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 
w sprawie rozporządzenia finansowego 
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mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich, 
niezbędne jest ustanowienie wymogu, 
zgodnie z którym deklaracja wydatków 
przedstawiana Komisji musi zawierać 
wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowywania przez Komisję 
sprawozdań dających prawdziwy obraz 
aktywów Unii oraz wykonania budżetu.

mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich, 
niezbędne jest ustanowienie wymogu, 
zgodnie z którym deklaracja wydatków 
przedstawiana Komisji musi zawierać 
wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowywania przez Komisję 
przejrzystych sprawozdań dających 
prawdziwy obraz aktywów Unii oraz 
wykonania budżetu.

Or. en


