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Poprawka 1
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że poziom błędów związany z 
realizacją polityki spójności stopniowo 
zmniejszył się w ostatnich latach; 
stwierdza jednak, że polityka regionalna 
pozostaje jedną z dziedzin polityki 
szczególnie podatnych na błędy, co 
potwierdza fakt, że w 98 ze 168 płatności 
z funduszu EFRR i funduszu spójności 
oraz w 70 ze 160 płatności z funduszu EFS 
skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy w roku 2011 występowały 
różne rodzaje błędów;

1. zauważa, że poziom błędów związany z 
realizacją polityki spójności stopniowo 
zmniejszył się w ostatnich latach; 
podkreśla różnicę istniejącą między 
błędem a nadużyciem oraz fakt, że 
zaledwie 0,6% błędów zostało zgłoszonych 
przez państwa członkowskie jako wynik 
nadużyć w ramach EFRR, funduszu 
spójności i programów EFS w latach 
2007-2013; stwierdza jednak, że polityka 
regionalna pozostaje jedną z dziedzin 
polityki szczególnie podatnych na błędy, 
co potwierdza fakt, że w 98 ze 168 
płatności z funduszu EFRR i funduszu 
spójności oraz w 70 ze 160 płatności z 
funduszu EFS skontrolowanych przez 
Trybunał Obrachunkowy w roku 2011 
występowały różne rodzaje błędów; 
wskazuje jednak, że liczby te można 
wyjaśnić faktem, iż z powodu zakończenia 
szeregu programów w 2011 r. dokonano 
dwa razy więcej płatności niż w 2010 r.;

Or. en

Poprawka 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że błąd występuje wtedy, 
gdy transakcja nie jest przeprowadzona 
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zgodnie z przepisami prawnymi i 
regulacyjnymi, co czyni zadeklarowany (i 
zwrócony) wydatek nieprawidłowym; błąd 
nie musi oznaczać, iż środki zniknęły, 
zostały zagubione lub roztrwonione ani 
też, że nastąpiło nadużycie;

Or. en

Poprawka 3
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla jednak, że nie ma 
rozróżnienia między błędami zasadniczymi 
a drobnymi błędami – niektóre drobne 
błędy, takie jak niewłaściwe wypełnienie 
formularza, są liczone tak samo jak 
bardziej poważne błędy, takie jak nadpłata 
lub niepełna wypłata;

Or. en

Poprawka 4
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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; 
popiera zobowiązanie Komisji do 
skupienia swoich wysiłków na najbardziej 
ryzykownych programach i państwach 

2. 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; 
popiera zobowiązanie Komisji do 
skupienia swoich wysiłków na najbardziej 
ryzykownych programach i państwach 
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członkowskich i oczekuje ostatecznych 
wyników, jakie przyniosą przepisy 
o wzmocnionej kontroli, po zakończeniu 
okresu programowania 2007-2013;

członkowskich i oczekuje ostatecznych 
wyników, jakie przyniosą przepisy 
o wzmocnionej kontroli, po zakończeniu 
okresu programowania 2007-2013; 
sugeruje, że procedura kontroli powinna 
obejmować nie tylko sprawdzenie, czy 
wydatek jest zgodny z prawem, ale też w 
jaki sposób wpływa on na gospodarkę 
regionalną;

Or. de

Poprawka 5
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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; 
popiera zobowiązanie Komisji do 
skupienia swoich wysiłków na najbardziej 
ryzykownych programach i państwach 
członkowskich i oczekuje ostatecznych 
wyników, jakie przyniosą przepisy 
o wzmocnionej kontroli, po zakończeniu 
okresu programowania 2007-2013;

2. 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; 
popiera zobowiązanie Komisji do 
skupienia swoich wysiłków na najbardziej 
narażonych na ryzyko programach i 
państwach członkowskich, by wzmocnić 
potencjał administracyjny i w razie 
potrzeby zadecydować o odpowiedniej 
liczbie personelu; oczekuje ostatecznych 
wyników, jakie przyniosą przepisy o 
wzmocnionej kontroli, po zakończeniu 
okresu programowania 2007-2013;

Or. en

Poprawka 6
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że zarządzanie 80% 
środków odbywa się na szczeblu państw 
członkowskich oraz że Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że w przypadku 
ogromnej większości błędów wykrytych w 
transakcjach w ramach polityki 
regionalnej państwa członkowskie miały 
udostępnioną wystarczającą ilość 
informacji, by samodzielnie wykryć te 
błędy; podkreśla w związku z tym, że 
środki takie jak wzmocnienie potencjału 
administracyjnego, usprawnienie 
procedur udzielania zamówień i kryteriów 
kwalifikowalności oraz nacisk na 
uproszczenie i podejście oparte na ryzyku 
powinny być wdrażane na szczeblu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 7
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że naruszanie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, wraz z brakiem zgodności z 
kryteriami kwalifikowalności, jest nadal 
najczęstszą przyczyną nieprawidłowości;
zwraca uwagę, że Komisja i Trybunał mają 
różne podejścia do stosowania korekt 
związanych z błędami w zamówieniach 
publicznych i wzywa do standaryzacji tej 
metodologii; zauważa starania, jakich 
dokonuje Komisja, aby zapewnić szkolenia 
i doradztwo w celu poprawienia wiedzy o 
kryteriach kwalifikowalności w terenie;

3. zauważa, że naruszanie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, wraz z brakiem zgodności z 
kryteriami kwalifikowalności, jest nadal 
najczęstszą przyczyną nieprawidłowości;
zwraca uwagę, że Komisja i Trybunał mają 
różne podejścia do stosowania korekt 
związanych z nieprawidłowościami w 
zamówieniach publicznych i wzywa do 
standaryzacji tej metodologii; zauważa 
starania, jakich dokonuje Komisja, aby 
zapewnić szkolenia i doradztwo w celu 
poprawienia wiedzy o kryteriach 
kwalifikowalności w terenie;
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Or. en

Poprawka 8
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że naruszanie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, wraz z brakiem zgodności z 
kryteriami kwalifikowalności, jest nadal 
najczęstszą przyczyną nieprawidłowości;
zwraca uwagę, że Komisja i Trybunał mają 
różne podejścia do stosowania korekt 
związanych z błędami w zamówieniach 
publicznych i wzywa do standaryzacji tej 
metodologii; zauważa starania, jakich 
dokonuje Komisja, aby zapewnić szkolenia 
i doradztwo w celu poprawienia wiedzy o 
kryteriach kwalifikowalności w terenie;

3. zauważa, że naruszanie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, wraz z brakiem zgodności z 
kryteriami kwalifikowalności, jest nadal 
najczęstszą przyczyną nieprawidłowości;
zwraca się do Komisji o skuteczne zajęcie 
się poważnymi uchybieniami, wielokrotnie 
wykrywanymi przez Trybunał 
Obrachunkowy wskutek kontroli 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
udzielania zamówień publicznych przy 
wdrażaniu programów EFRR i funduszu 
spójności; zwraca uwagę, że Komisja i 
Trybunał mają różne podejścia do 
stosowania korekt związanych z błędami w 
zamówieniach publicznych i wzywa do 
standaryzacji tej metodologii; zauważa 
starania, jakich dokonuje Komisja, aby 
zapewnić szkolenia i doradztwo w celu 
poprawienia wiedzy o kryteriach
kwalifikowalności w terenie;

Or. ro

Poprawka 9
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. oczekuje, że środki z funduszy 
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strukturalnych również staną się 
przedmiotem uwarunkowania i 
monitoringu wzajemnej zgodności, aby 
zagwarantować przestrzeganie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych oraz innych przepisów 
dotyczących właściwego wykorzystania 
środków funduszy strukturalnych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
domaga się przekazywania środków 
państwom członkowskim wyłącznie po 
stwierdzeniu zgodności z odnośnymi 
przepisami;

Or. de

Poprawka 10
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. oczekuje surowszej polityki 
zawieszania płatności, na wzór tej 
stosowanej z pomyślnym skutkiem do 
płatności w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dzięki czemu 
możliwe będzie działanie na wczesnym 
etapie, by uniknąć niewłaściwego 
wykorzystania środków z funduszu 
strukturalnego i umocnić od samego 
początku podejście zerowej tolerancji 
przyjęte przez Komisję; zaleca rozważenie 
przez Komisję wdrożenia zasady „pół na 
pół” w odniesieniu do środków z funduszy 
strukturalnych, lub faktycznie zasady 
100%, co jest już zwyczajową praktyką w 
sektorze rolnictwa, wymagając od państw 
członkowskich zwrotu z zasobów własnych 
nawet 100% jakichkolwiek niewłaściwie 
wykorzystanych środków;

Or. de
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Poprawka 11
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunału uważa, że nie ma pewności co 
do tego, czy zapobiegają one powtórzeniu 
się takich błędów;

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunał uważa, że nie ma pewności co do 
tego, czy mechanizmy korekty finansowej 
odpowiednio rekompensują wykryte błędy, 
ani czy zapobiegają one powtórzeniu się 
takich błędów; domaga się w związku z 
tym lepszego zdefiniowania i 
dostosowania procedur prowadzących do 
zawieszenia lub przerwania płatności;

Or. fr

Poprawka 12
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunału uważa, że nie ma pewności co 
do tego, czy zapobiegają one powtórzeniu 
się takich błędów;

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunał uważa, że nie ma pewności co do 
tego, czy mechanizmy korekty finansowej 
odpowiednio rekompensują wykryte błędy, 
ani czy zapobiegają one powtórzeniu się 
takich błędów; podkreśla, że państwa 
członkowskie muszą ściślej 
współpracować z krajowymi organami 
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kontroli, by zapewnić lepszą koordynację 
działań;

Or. en

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunału uważa, że nie ma pewności co 
do tego, czy zapobiegają one powtórzeniu 
się takich błędów;

5. zauważa rosnący poziom zawieszania 
lub przerywania płatności dokonywanych 
przez Komisję; zauważa, że chociaż 
Komisja zapewnia systematyczne 
podejmowanie działań naprawczych przy 
stwierdzonych niedociągnięciach, to
Trybunał uważa, że nie ma pewności co do 
tego, czy mechanizmy korekty finansowej 
odpowiednio rekompensują wykryte błędy, 
ani czy zapobiegają one powtórzeniu się 
takich błędów; jest zdania, że należy 
zwiększyć skuteczność procedur kontroli 
w państwach członkowskich, aby możliwe 
było wykrycie błędów już na pierwszym 
szczeblu kontroli;

Or. ro

Poprawka 14
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że 62% przypadków 
niewłaściwego wydatkowania środków z 
funduszy strukturalnych mogło być 
wykryte samodzielnie przez państwa 
członkowskie, co dowodzi w szczególności 
słabych wyników pracy krajowych 
organów kontroli, oraz że 42% 
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skontrolowanych organów kontroli 
wykazało niedociągnięcia i 
funkcjonowanie zaledwie na poziomie 
umiarkowanej skuteczności, zwłaszcza w 
odniesieniu do zamówień publicznych; 
domaga się w związku z tym, by Komisja 
wzięła na siebie większą odpowiedzialność 
w zakresie certyfikacji organów kontroli i 
nie zostawiała tego zadania wyłącznie w 
gestii państw członkowskich;

Or. de


