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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o włączenie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiając zmienione lub nowe 
wnioski w sprawie wydatkowania 
środków, Komisja dokonuje oszacowania 
kosztów systemów administrowania i 
kontroli oraz dopuszczalnego ryzyka błędu 
proponowanych przepisów w odniesieniu 
do każdego funduszu.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
322 TFUE władza prawodawcza 
podejmuje decyzję w sprawie poziomu 
dopuszczalnego ryzyka błędu na 
odpowiednim poziomie zagregowania 
budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję 
tę uwzględnia się podczas corocznej 
procedury udzielania absolutorium. 

Władza prawodawcza podejmuje decyzję 
w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka 
błędu na odpowiednim poziomie 
zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 
ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas 
corocznej procedury udzielania 
absolutorium. 

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
zasad należytego zarządzania finansami, 
przejrzystości i niedyskryminacji, a 
zarządzając unijnymi środkami 
finansowymi, zapewniają 
wyeksponowanie działań Unii. W tym celu 
państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki kontroli i audytu oraz 
przyjmują na siebie wynikające z nich 
obowiązki określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające 
mogą zostać określone w przepisach 
sektorowych.

1. Jeśli Komisja wykonuje budżet w 
ramach zarządzania dzielonego, zadania 
wykonawcze przekazywane są państwom 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wypełniając zadania związane z 
wykonywaniem budżetu, państwa 
członkowskie zapobiegają 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym, wykrywają je i podejmują w 
stosunku do nich działania naprawcze. W 
tym celu przeprowadzają kontrole ex ante 
i ex post, w tym, w stosownych 
przypadkach, kontrole na miejscu, w celu 
dopilnowania, aby działania finansowane 
z budżetu były przeprowadzane skutecznie 
i wykonywane w sposób prawidłowy, 
odzyskują środki finansowe wypłacone 
nienależnie oraz, w razie konieczności, 
wszczynają postępowanie sądowe.

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
uzupełniających zawartych w odnośnych 
przepisach sektorowych oraz, w przypadku 
zarządzania dzielonego, dla zapewnienia 
wykorzystania środków finansowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami, państwa członkowskie 
przyjmują wszelkie środki legislacyjne, 
regulacyjne i administracyjne lub inne 
konieczne dla ochrony interesów 
finansowych Unii. W tym celu państwa 
członkowskie w szczególności:

Państwa członkowskie nakładają na a) upewniają się, że działania 
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odbiorców skuteczne, odstraszające i 
proporcjonalne kary przewidziane w 
przepisach sektorowych i przepisach 
krajowych.

finansowane z budżetu są rzeczywiście 
przeprowadzane i prawidłowo wdrażane;

b) zapobiegają nieprawidłowościom i 
nadużyciom finansowym, ujawniają je i 
korygują; 
c) odzyskują środki finansowe, które 
zostały nienależnie wypłacone, 
nieodpowiednio wykorzystane lub 
utracone w wyniku nieprawidłowości lub 
błędów.
Komisja dokonuje oceny systemów 
wprowadzonych w państwach 
członkowskich na wniosek państwa 
członkowskiego lub w oparciu o własną 
ocenę ryzyka bądź zgodnie z przepisami 
sektorowymi.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Władze udzielające akredytacji są 
odpowiedzialne za nadzór nad organem 
akredytowanym oraz za podejmowanie 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
eliminowania wszelkich niedostatków w
jego funkcjonowaniu, łącznie z 
zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

Władze udzielające akredytacji są 
odpowiedzialne za nadzorowanie 
przestrzegania przez organy akredytowane 
kryteriów akredytacji w oparciu o 
dostępne wyniki audytów i kontroli. 
Władze udzielające akredytacji podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
eliminowania wszelkich niedostatków w
realizowaniu zadań powierzonych 
organom, którym udzielono akredytacji,
łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem 
akredytacji.

Organy akredytowane w państwach 
członkowskich:
a) przeprowadzają kontrole i wprowadzają 
efektywny i skuteczny system kontroli 
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wewnętrznej;
b) przekazują Komisji do dnia 1 marca 
następnego roku budżetowego:
(i) sprawozdania roczne z wydatków 
poniesionych w związku z wykonywaniem 
powierzonych im zadań, przedstawione 
Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów, 
w tym kwoty wydatkowane na rzecz 
beneficjentów, wobec których wszczęto 
procedury odzyskania środków;
(ii) streszczenie wyników wszelkich 
dostępnych audytów i kontroli, które 
zostały przeprowadzone, wraz z analizą 
systematycznie występujących lub 
powtarzających się niedociągnięć, jak 
również podjętych lub planowanych 
działań naprawczych i ich wyników;
(iii) oświadczenie dotyczące zarządzania 
dające wystarczającą pewność, że: 
- informacje zawarte w sprawozdaniu 
przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz 
sytuacji;
- wydatki przedstawione w sprawozdaniu
przeznaczone zostały na zamierzony cel 
oraz zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami;
- wprowadzone procedury kontroli dają 
niezbędne gwarancje co do legalności i 
prawidłowości operacji leżących u 
podstaw rozliczeń. 
Do powyższych dokumentów załączona 
jest opinia niezależnego audytora 
sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali 
międzynarodowej standardami audytu i 
dotycząca treści oświadczenia dotyczącego 
zarządzania. Audytor zgłasza przypadki, w 
których badanie podaje w wątpliwość 
twierdzenia zawarte w oświadczeniu. W 
załączniku do opinii przedstawia się 
poziom błędu w odniesieniu do każdego 
funduszu oraz analizę błędów oraz 
zastrzeżeń;
c) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają 
coroczne ogłoszenie w trybie ex post 
odbiorców unijnych środków 
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finansowych; oraz
d) zapewniają ochronę danych 
osobowych, która jest zgodna z zasadami 
ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.
Jeżeli w poszczególnych obszarach 
polityki państwo członkowskie udzieliło 
akredytacji kilku organom, do dnia 15 
marca następnego roku budżetowego 
przekazuje ono Komisji sprawozdanie 
podsumowujące, w którym w ogólnym 
zarysie przedstawia w ujęciu krajowym 
wszystkie poświadczenia wiarygodności 
dotyczące zarządzania oraz opinie z 
niezależnych audytów na temat tych 
poświadczeń w odniesieniu do danego 
obszaru polityki.
O ile jest to konieczne i właściwe, państwa 
członkowskie wszczynają odpowiednie 
postępowanie sądowe.
Pod warunkiem natychmiastowego 
podania do wiadomości Komisji 
wykrytych błędów lub niedociągnięć oraz 
podjęcia działań celem naprawy sytuacji 
państwa członkowskie są zwolnione z 
korekty finansowej dotyczącej takich 
błędów lub niedociągnięć.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu:

4. Celem zapewnienia zgodnego z 
obowiązującymi zasadami 
wykorzystywania środków finansowych 
Komisja:

a) wprowadzają efektywny i skuteczny 
system kontroli wewnętrznej i zapewniają 
jego funkcjonowanie;

a) monitoruje sposób, w jaki państwa 
członkowskie wypełniają swoje obowiązki, 
w szczególności poprzez prowadzenie 
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kontroli w trakcie realizacji programu;
b) stosują system rozliczeń rocznych, 
dostarczający rzetelnych, kompletnych i 
wiarygodnych informacji we właściwym 
czasie;

b) stosuje procedury w celu terminowego 
finansowego rozliczenia rachunków 
akredytowanych organów, sprawdzając, 
czy rachunki są kompletne, rzetelne i 
prawidłowe;

c) podlegają niezależnym audytom 
zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z 
przyjętymi w skali międzynarodowej 
standardami audytu przez służbę audytu 
niezależną funkcjonalnie od 
akredytowanego organu;

c) wyłącza z finansowania Unii te wydatki, 
w ramach których wypłaty środków 
nastąpiły z naruszeniem prawa Unii.

d) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają 
coroczne ogłoszenie w trybie ex post 
odbiorców unijnych środków 
finansowych;

Przepisy sektorowe regulują warunki, na 
których płatności na rzecz państw 
członkowskich mogą zostać zawieszone 
przez Komisję lub przerwane przez 
delegowanego urzędnika 
zatwierdzającego.

f) zapewniają ochronę danych osobowych, 
która jest zgodna z zasadami 
ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

Komisja może podjąć decyzję o 
całkowitym lub częściowym zniesieniu 
przerwania lub zawieszenia płatności po 
przedstawieniu uwag przez państwo 
członkowskie. Decyzja o zniesieniu 
przerwania lub zawieszenia płatności jest 
załączana do rocznego sprawozdania z 
działalności właściwego delegowanego 
urzędnika zatwierdzającego.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu przekazują Komisji 
do dnia 1 lutego następnego roku 
budżetowego:

skreślony

(a) swoje sprawozdania z wydatków 
poniesionych w związku z wykonywaniem 
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powierzonych im zadań;
(b) streszczenie wyników wszelkich 
dostępnych audytów i kontroli, które 
zostały przeprowadzone, wraz z analizą 
systematycznie występujących lub 
powtarzających się niedociągnięć, jak 
również podjętych lub planowanych 
działań naprawczych;
(c) poświadczenie wiarygodności 
dotyczące zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych 
oraz przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami; 
(d) opinię niezależnego audytora na temat 
poświadczenia wiarygodności dotyczącego 
zarządzania, o którym mowa w lit. c) 
niniejszego ustępu, obejmującą wszystkie 
jego elementy.
Jeżeli w poszczególnych obszarach 
polityki państwo członkowskie udzieliło 
akredytacji kilku organom, do dnia 15 
lutego następnego roku budżetowego 
przekazuje ono Komisji sprawozdanie 
podsumowujące, w którym w ogólnym 
zarysie przedstawia w ujęciu krajowym 
stan w zakresie wszystkich poświadczeń 
wiarygodności dotyczących zarządzania 
oraz opinii z niezależnych audytów na 
temat tych poświadczeń w odniesieniu do 
danego obszaru polityki.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja: skreślony
(a) stosuje procedury w celu terminowego 
finansowego rozliczenia rachunków 
akredytowanych organów, upewniając się, 
że rachunki są kompletne, rzetelne i 
prawidłowe oraz umożliwiając terminowe 
rozliczenie w przypadkach 
nieprawidłowości;
(b) wyłącza z wydatków Unii na 
finansowanie te wypłaty środków, które 
nastąpiły z naruszeniem prawa Unii.
Przepisy sektorowe regulują warunki, na 
których płatności na rzecz państw 
członkowskich mogą zostać zawieszone 
przez Komisję lub przerwane przez 
delegowanego urzędnika 
zatwierdzającego. 

Or. en


