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Poprawka 1
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z żalem stwierdza, że polityka 
regionalna należała do dziedzin, w 
których zaistniało duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, i 
że okazała się ona dziedziną najbardziej 
podatną na błędy, jako że w 49% spośród 
243 płatności skontrolowanych przez 
Trybunał Obrachunkowy wystąpił błąd; 
podkreśla, że ten poziom błędu zmniejszył 
się w porównaniu z poziomami błędu 
stwierdzonymi w okresie programowania 
2000-2006 oraz że jedynie część tych 
błędów będzie miała skutki finansowe;

2. podkreśla, że poziom błędu zmniejszył 
się bardzo znacznie w porównaniu z 
poziomami błędu stwierdzonymi w okresie 
programowania 2000-2006 oraz że jedynie 
część tych błędów będzie miała skutki 
finansowe;

Or. fr

Poprawka 2
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z żalem stwierdza, że polityka 
regionalna należała do dziedzin, w których 
zaistniało duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu, i że okazała się ona 
dziedziną najbardziej podatną na błędy, 
jako że w 49% spośród 243 płatności 
skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy wystąpił błąd; podkreśla, 
że ten poziom błędu zmniejszył się w 
porównaniu z poziomami błędu 
stwierdzonymi w okresie programowania 
2000-2006 oraz że jedynie część tych 

2. z żalem stwierdza, że polityka 
regionalna należała do dziedzin, w których 
zaistniało duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu, jako że w 49% spośród 
243 płatności skontrolowanych przez 
Trybunał Obrachunkowy wystąpił błąd; 
zauważa jednak, że jedynie część tych 
błędów będzie miała skutki finansowe 
oraz że wskaźnik wynoszący 49% to mniej 
niż w okresie programowania 2000-2006;
stwierdza, że ten poziom błędu zmniejszył 
się w porównaniu z poziomami błędu 
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błędów będzie miała skutki finansowe; stwierdzonymi w okresie programowania 
2000-2006;

Or. en

Poprawka 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z żalem stwierdza, że polityka 
regionalna należała do dziedzin, w których 
zaistniało duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu, i że okazała się ona 
dziedziną najbardziej podatną na błędy, 
jako że w 49% spośród 243 płatności 
skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy wystąpił błąd; podkreśla, 
że ten poziom błędu zmniejszył się w 
porównaniu z poziomami błędu 
stwierdzonymi w okresie programowania 
2000-2006 oraz że jedynie część tych 
błędów będzie miała skutki finansowe;

2. z żalem stwierdza, że polityka 
regionalna należała do dziedzin, w których 
zaistniało duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu, i że okazała się ona 
dziedziną najbardziej podatną na błędy, 
jako że w 49% spośród 243 płatności 
skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy wystąpił błąd; podkreśla, 
że ten poziom błędu zmniejszył się w 
porównaniu z poziomami błędu 
stwierdzonymi w okresie programowania 
2000-2006 oraz że jedynie część tych 
błędów będzie miała skutki finansowe;
wzywa Komisję do doprowadzenia do 
wykształcenia się tendencji pokazującej 
spójny spadek poziomu błędu;

Or. en

Poprawka 4
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że błąd występuje wtedy, 
gdy transakcja nie jest przeprowadzona 
zgodnie z przepisami prawnymi i 
regulacyjnymi, co czyni zadeklarowany (i 
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zwrócony) wydatek nieprawidłowym; 
zauważa również, że błąd nie musi 
oznaczać, iż środki zniknęły, zostały 
zagubione lub roztrwonione ani też, że 
nastąpiło nadużycie;

Or. en

Poprawka 5
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa różne podejścia zastosowane 
przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję 
do obliczania błędów; wzywa do 
harmonizacji metod w celu zapewnienia 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 6
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. odnotowuje brak precyzji w 
komunikacie Trybunału
Obrachunkowego dotyczącym najbardziej 
prawdopodobnego poziomu błędu w 
ostatnich latach oraz odniesienia bądź do 
niższego pułapu błędu bądź do średniego 
pułapu błędu obliczonych przez Trybunał 
Obrachunkowy; wzywa do stosowania w 
tej kwestii jasnych i spójnych metod w 
celu zapewnienia porównywalności i 
wiarygodnej analizy ewolucji danych na 
przestrzeni lat;
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Or. en

Poprawka 7
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że niezgodność z przepisami 
w dziedzinie zamówień publicznych i 
kwalifikowalności stanowi znaczną część 
oszacowanego poziomu błędu 
(odpowiednio 31% i 43%); zwraca w tym 
kontekście uwagę na zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego, by określić obszary, w 
których możliwe jest dalsze uproszczenie;

3. stwierdza, że niezgodność z przepisami 
w dziedzinie zamówień publicznych i 
kwalifikowalności stanowi znaczną część 
oszacowanego poziomu błędu 
(odpowiednio 31% i 43%); zwraca w tym 
kontekście uwagę na zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego, by określić obszary, w 
których możliwe jest dalsze uproszczenie;
podkreśla konieczność uproszczenia przez 
Komisję przepisów w celu stworzenia 
procedur bardziej przyjaznych dla 
użytkownika i nie zniechęcania 
potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w projektach; wzywa 
państwa członkowskie do uproszczenia 
swoich przepisów krajowych, które bardzo 
często nakładają dodatkowe obciążenie 
administracyjne, niewymagane na mocy 
prawa UE;

Or. en

Poprawka 8
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że niezgodność z przepisami 
w dziedzinie zamówień publicznych i 
kwalifikowalności stanowi znaczną część 
oszacowanego poziomu błędu 

3. stwierdza, że niezgodność z przepisami 
w dziedzinie zamówień publicznych i 
kwalifikowalności stanowi znaczną część 
oszacowanego poziomu błędu 
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(odpowiednio 31% i 43%); zwraca w tym 
kontekście uwagę na zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego, by określić obszary, w 
których możliwe jest dalsze uproszczenie;

(odpowiednio 31% i 43%); zwraca w tym
kontekście uwagę na zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego, by określić obszary, w 
których możliwe jest dalsze uproszczenie;
dlatego domaga się przeanalizowania 
konieczności wzmocnienia aspektów 
pomocy technicznej, a w każdym razie 
konieczności utrzymania elementów 
kontroli finansowej przy zapewnieniu 
pełnej zdolności operacyjnej;

Or. es

Poprawka 9
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. uważa zatem, że należy w sposób 
rygorystyczny kontynuować wysiłki 
zmierzające do dalszego zmniejszenia tego 
poziomu błędu;

Or. fr

Poprawka 10
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie w związku z 
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 

4. wyraża ubolewanie w związku z 
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 
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instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli;

instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli; zauważa, że należy nadal 
rozwijać potencjał instrumentów 
inżynierii finansowej, co umożliwi rozwój 
projektów strategicznych wysokiej jakości 
oraz udział prywatnych podmiotów, 
zwłaszcza MŚP, i kapitału w projektach 
europejskich; wzywa Komisję do 
uproszczenia przepisów dotyczących tych 
instrumentów, gdyż ich obecna złożoność 
ogranicza ich wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie w związku z 
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 
instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli;

4. wyraża ubolewanie w związku z
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 
instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli; zaleca przeprowadzenie bardziej 
szczegółowych analiz, w których oceniony 
zostanie rzeczywisty wpływ tych 
instrumentów i wytyczne w zakresie 
usprawnienia ich stosowania;

Or. es
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Poprawka 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie w związku z 
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 
instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli;

4. wyraża ubolewanie w związku z 
niedociągnięciami we wdrażaniu 
instrumentów inżynierii finansowej, a 
mianowicie brakiem zgodności z 
wymogami zawartymi w przepisach w 
odniesieniu do wkładu wnoszonego w 
ramach programów operacyjnych do 
funduszy, z których realizowane są takie 
instrumenty, jak również w związku z 
niedostatecznymi obowiązującymi 
wymogami w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli; wzywa państwa członkowskie do 
wywiązywania się z ich zobowiązań w 
zakresie sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 13
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że w przypadku wielu 
transakcji, w których wystąpiły błędy, 
władze państw członkowskich posiadały 
informacje wystarczające do wykrycia 
potencjalnych błędów i do zastosowania 
działań naprawczych jeszcze przed 
zatwierdzeniem.

5. stwierdza, że w przypadku wielu 
transakcji, w których wystąpiły błędy, 
władze państw członkowskich posiadały 
informacje wystarczające do wykrycia 
potencjalnych błędów i do zastosowania 
działań naprawczych jeszcze przed 
zatwierdzeniem; wzywa Komisję do 
zwiększenia wsparcia dla instytucji 
zarządzających – z uwagi na to, że 
większość błędów jest wykazywana 
podczas kontroli pierwszego szczebla –
poprzez ukierunkowane warsztaty, 
wytyczne, rozpowszechnianie najlepszych 
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praktyk i szkolenie urzędników 
odpowiedzialnych za zarządzanie; 
zauważa, że należy zadbać o stałe 
monitorowanie rzeczywistego transferu 
środków szkoleniowych skierowanych do 
instytucji zarządzających, aby upewnić 
się, czy wiedza jest rzeczywiście 
przekazywana ze szczególnym 
uwzględnieniem szczebla lokalnego;

Or. en

Poprawka 14
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że w przypadku wielu 
transakcji, w których wystąpiły błędy, 
władze państw członkowskich posiadały 
informacje wystarczające do wykrycia 
potencjalnych błędów i do zastosowania 
działań naprawczych jeszcze przed 
zatwierdzeniem.

5. stwierdza, że w przypadku wielu 
transakcji, w których wystąpiły błędy, 
władze państw członkowskich posiadały 
informacje wystarczające do wykrycia 
potencjalnych błędów i do zastosowania 
działań naprawczych jeszcze przed 
zatwierdzeniem; nawołuje do 
ustanowienia mechanizmów 
korygujących, w tym przewidujących 
stosowanie środków karnych w 
przypadkach wystąpienia oczywistego 
zaniedbania;

Or. es

Poprawka 15
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienia 
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Komisji, która po raz pierwszy stwierdza, 
że znaczna większość błędów jest 
skoncentrowana jedynie w trzech 
państwach członkowskich i tylko w kilku 
programach operacyjnych.

Or. en


