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Poprawka 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 
– szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat 
została odwrócona;

1. kładzie nacisk na znaczenie 
uproszczenia zasad i procedur oraz 
uelastycznienia ich, a jednocześnie 
unikania zbędnych przeszkód 
administracyjnych, co ma służyć 
zapobieganiu wielu błędom lub ich 
wykrywaniu i korygowaniu oraz poprawie 
zdolności absorpcyjnej państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona;

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że pozytywna 
tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona;

Or. pt
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Poprawka 3
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona;

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona; ponadto uważa za 
niepokojący fakt, że poziom błędów 
związanych z zamówieniami publicznymi, 
zasadami pomocy państwa i 
przyznawaniem dotacji w 2018 r. stanowił 
16 % szacowanego przez ETO poziomu 
błędu w wydatkach obarczonych wysokim 
ryzykiem, podczas gdy w 2017 r. ich udział 
wynosił zaledwie 1 %;

Or. en

Poprawka 4
Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 

1. ubolewa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
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wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona;

wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona ze znaczną szkodą dla 
obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 5
Alessandro Panza

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona;

1. ubolewa, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału 
Obrachunkowego za rok budżetowy 2018 – 
szacowany poziom błędu w wydatkach z 
działu „Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” zwiększył się z 3 % w 2017 r. 
do 5 % w 2018 r.; ubolewa, że – nawet 
jeśli należy podkreślić, iż błędy w 
wykonaniu budżetu nie oznaczają 
automatycznie nadużycia finansowego – 
pozytywna tendencja z ostatnich lat została 
odwrócona ze znaczną szkodą dla 
obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że kwota poddana 
kontroli przez Trybunał Obrachunkowy 
Unii Europejskiej w 2018 r. w obszarze „ 
Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna” wyniosła 23, 6 mld EUR 
(plus 16,5 mld z poprzednich lat, 
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rozliczonych lub zaakceptowanych przez 
Komisję w 2018 r.), znacznie więcej niż w 
2017 r. (8 mld EUR), co w dużym stopniu 
uzasadnia wzrost szacowanego poziomu 
błędu w odniesieniu do wydatków z 3 % w 
2017 r. do 5 % w 2018 r.; przestrzega 
przed wystąpieniem większego ryzyka 
błędu na końcu obecnych wieloletnich 
ram finansowych z powodu presji na 
szybką absorpcję funduszy w obliczu 
zagrożenia utratą finansowania przez 
Unię;

Or. es

Poprawka 7
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zachęca Komisję, aby, jeśli chodzi 
o kwestionowanie stwierdzeń dokonanych 
przez Trybunał Obrachunkowy w 
sprawozdaniu rocznym w odniesieniu do 
charakteru popełnionych błędów, 
ograniczyła rozbieżne interpretacje 
mających zastosowanie przepisów 
krajowych lub unijnych, by zapobiec 
takim sytuacjom w przyszłości i uniknąć 
rozbieżnej interpretacji obowiązujących 
przepisów;

Or. en

Poprawka 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje pracę wykonaną przez 
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instytucje audytowe, podkreślając 
jednocześnie, że błędy w wykonaniu 
budżetu nie oznaczają automatycznie 
nadużycia finansowego; zwraca uwagę, że 
przed przedstawieniem beneficjentom 
zarzutów wymagane jest przeprowadzenie 
dogłębnej analizy wyników kontroli;

Or. pt

Poprawka 9
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
zarówno w obszarze dotacji, jak i – mniej 
zbadanych – instrumentów finansowych 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów oraz naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

Or. de

Poprawka 10
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
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ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą; 
ponadto podkreśla, że kontrola 
prowadzona na podstawie efektywności 
nie pozwala na uwzględnienie całości 
wydatków na politykę spójności 
opierających się na szeregu zasad 
horyzontalnych, takich jak równość płci, 
niedyskryminacja i zrównoważony rozwój, 
a także na zasadzie partnerstwa, w 
związku z czym trudno jest oszacować 
istotne skutki uboczne, zwłaszcza w 
dziedzinie społecznej, w związku z czym 
preferowana byłaby szersza gama 
wskaźników; ponadto zwraca uwagę, że 
podczas gromadzenia danych należy 
również uwzględnić odpowiednie zmiany 
w systemach administracyjnych 
niektórych państw członkowskich 
(klasyfikacja NUTS);

Or. en

Poprawka 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą; 
zauważa, że – zgodnie z informacjami 
zawartymi w rocznym sprawozdaniu 
Trybunału Obrachunkowego za rok 
budżetowy 2018 – zwroty podatku VAT są 
narażone na błędy i nie zawsze prowadzą 
do optymalnego wykorzystania funduszy 
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Unii;

Or. es

Poprawka 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą; 
przypomina, że uproszczenie przepisów 
może zasadniczo znacznie przyczynić się 
do efektywniejszego wykorzystania 
funduszy i obniżenia poziomu błędu;

Or. en

Poprawka 13
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów, naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego i brak dokumentów 
potwierdzających, ale wynika to również z 
ogólnie niskich stawek zwrotu kosztów i 
płatności w poprzednim roku, jak również 
mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;

2. zauważa, że źródłem tych błędów 
są głównie zwroty niekwalifikowalnych 
kosztów (44%), naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego (40%) i brak dokumentów 
potwierdzających (11%), ale wynika to 
również z ogólnie niskich stawek zwrotu 
kosztów i płatności w poprzednim roku, 
jak również mniejszej liczby instrumentów 
finansowych, które zostały objęte kontrolą;
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Or. en

Poprawka 14
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że Unia w coraz 
większym stopniu korzysta z instrumentów 
finansowych i gwarancji budżetowych 
udzielonych grupie EBI, głównie ze 
względu na dodanie gwarancji 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
zwiększając tym samym ekspozycję 
budżetu Unii na ryzyko;
popiera stanowisko Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z 
którym Trybunał należy upoważnić do 
kontrolowania wszystkich operacji EBI, w 
tym tych, w których EBI wykorzystuje 
środki nieobjęte budżetem Unii;

Or. de

Poprawka 15
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ubolewa, że dwie największe grupy 
błędów w przypadku EFRR / Funduszu 
Spójności / EFS to „niekwalifikowalny 
projekt/niekwalifikujący się 
beneficjent/niekwalifikowalne działania” 
(21 %) oraz „Naruszenie zasad pomocy 
państwa” (25 %);

Or. en
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Poprawka 16
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów; wzywa do stosowania 
środków upraszczających wprowadzonych 
już w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046; ponadto bardziej aktywną rolę 
przy ustanawianiu szczególnych przepisów 
krajowych powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne oraz parlamenty 
krajowe i regionalne; ponownie podkreśla 
potrzebę zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, na ile to możliwe, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
przejrzystości procesów;

Or. en

Poprawka 17
Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
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często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez organy krajowe i unijne; 
przypomina, że prostsze zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów; zwraca się do Komisji o 
zwrócenie uwagi na ten problem i 
znalezienie lepszych rozwiązań w celu 
unikania zbędnego obciążenia 
administracyjnego i wspierania 
uproszczonych procedur;

Or. en

Poprawka 18
Alessandro Panza

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez organy krajowe i unijne; 
przypomina, że prostsze zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów; zwraca się do Komisji o 
zwrócenie uwagi na ten problem i 
znalezienie lepszych rozwiązań w celu 
unikania zbędnego obciążenia 
administracyjnego i wspierania 
uproszczonych procedur;

Or. en
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Poprawka 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; kładzie 
nacisk na fakt, że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności bez wątpienia pomogą 
w ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszą obciążenia administracyjne 
beneficjentów; ubolewa, że niektóre 
państwa członkowskie i regiony mają 
trudności z wykorzystaniem funduszy z 
powodu zbyt sztywnych i wymagających 
obowiązujących przepisów;

Or. es

Poprawka 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów; podkreśla, że elastyczność 
może sprzyjać szybszemu i 
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wydajniejszemu wykorzystaniu funduszy;

Or. en

Poprawka 21
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; przypomina, 
że prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

3. zwraca uwagę na fakt, że wydatki 
obarczone wysokim ryzykiem podlegają 
często złożonym zasadom i warunkom 
kwalifikowalności, które prowadzą do 
błędów, oraz że niektóre z tych błędów są 
spotęgowane przez dodatkowe procedury 
dodane przez władze krajowe; zgadza się z 
wnioskiem Trybunału Obrachunkowego, 
zgodnie z którym prostsze krajowe zasady 
kwalifikowalności mogą pomóc w 
ograniczeniu tego źródła błędów i 
zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów;

Or. en

Poprawka 22
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że ponieważ 
ukierunkowane środki zapobiegania 
nadużyciom finansowym stanowią 
kluczowe działanie nowej strategii Komisji 
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych, Komisja powinna nadal 
aktywnie wspierać państwa członkowskie i 
pomagać im we wdrażaniu środków 
zwalczania nadużyć finansowych oraz 
powinna poprawić analizę 
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nieprawidłowości zgłaszanych przez 
państwa członkowskie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawka 23
Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych; sugeruje, 
aby w celu lepszego wykorzystania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych przeprowadzić analizę 
SWOT dotyczącą funkcjonowania takich 
funduszy i wskaźnika ich absorpcji w 
okresie wdrażania;

Or. en

Poprawka 24
Alessandro Panza

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
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zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

sugeruje, aby w celu lepszego 
wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
przeprowadzić analizę SWOT dotyczącą 
funkcjonowania takich funduszy i 
wskaźnika ich absorpcji w okresie 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 25
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych; ostatecznie 
może to doprowadzić do pośpiesznego 
wydatkowania środków na koniec okresu 
programowania, co może zagrozić 
osiągnięciu celów spójności;

Or. en

Poprawka 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 %; 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych; 
przypomina, że uproszczenie przepisów 
mogłoby być bodźcem zachęcającym do 
absorpcji europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. pt

Poprawka 27
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wskaźnik absorpcji z 2011 r., czyli w 
analogicznym roku poprzednich 
wieloletnich ram finansowych;

4. podkreśla, że absorpcja 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych („fundusze ESI”) nadal 
jest wolniejsza niż planowano – do końca 
2018 r. wyniosła zaledwie 27,3 % – 
zauważa, że wartość ta jest nawet niższa 
niż wynoszący 33,4%, wskaźnik absorpcji 
z 2011 r., czyli w analogicznym roku 
poprzednich wieloletnich ram 
finansowych;

Or. en

Poprawka 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że w celu ułatwienia 
dostępu do funduszy nie powinno się 
warunkować ich osiągnięciem pewnych 
parametrów makroekonomicznych 
(warunkowość makroekonomiczna) ani 
uwzględniać w obliczaniu deficytu; 

Or. es

Poprawka 29
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina; przypomina, że 
opóźnienia, które wystąpiły na początku 
okresu programowania, mogą 
spowodować zaległości w realizacji 
przyszłych wniosków o płatność; 
podkreśla, że chociaż wskaźniki wyboru 
projektów są wysokie i osiągnięcie 
pozytywnego wskaźnika absorpcji przed 
końcem roku programowania byłoby 
możliwe, należy dążyć do tego, aby 
kryteria wysokiej jakości i przyjazności dla 
klimatu w odniesieniu do projektów były 
przestrzegane. W związku z tym podkreśla, 
jak ważne są zobowiązania podjęte w 
porozumieniu paryskim i osiągnięcie 
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celów UE w zakresie klimatu, energii i 
neutralności klimatycznej w UE;

Or. en

Poprawka 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności, co jest problemem, któremu 
należy zapobiec w przyszłości; w związku 
z tym wzywa Radę i kolejne prezydencje 
do dostosowania się do tempa prac 
Parlamentu i skupienia się na toczącej się 
procedurze ustawodawczej dotyczącej 
przyjęcia WRF i rozporządzeń 
dotyczących polityki spójności w 
następnym okresie programowania 2021–
2027; ponadto wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia w okresie programowania 
2021–2027 (następny okres 
programowania) odpowiednich środków w 
celu uniknięcia powtórzenia się opóźnień 
we wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina;

Or. en

Poprawka 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina oraz do przedstawienia 
planu działania na rzecz zmniejszenia 
opóźnień w płatnościach w wieloletnich 
ramach finansowych 2021–2027;

Or. es

Poprawka 32
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają w 
dużej mierze z późnego przyjęcia ram 
prawnych umożliwiających realizację 
polityki spójności; w związku z tym 
wzywa Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina;

Or. de
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Poprawka 33
Alessandro Panza

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. Przypomina, że przyczyną tak 
niskiego wskaźnika absorpcji jest późne 
przyjęcie ram prawnych umożliwiających 
realizację polityki spójności; w związku z 
tym wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia w następnym okresie 
programowania 2021–2027 odpowiednich 
środków w celu uniknięcia powtórzenia się 
opóźnień we wdrażaniu europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
oraz efektu domina;

Or. en

Poprawka 34
Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że przyczyny tak 
niskiego wskaźnika absorpcji wynikają nie 
tylko z metodologii anulowania 
zobowiązań (tzw. zasada „n+3”), ale 
również z późnego przyjęcia ram prawnych 
umożliwiających realizację polityki 
spójności; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do zapewnienia w 
następnym okresie programowania 2021–
2027 odpowiednich środków w celu 
uniknięcia powtórzenia się opóźnień we 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
efektu domina.

5. Przypomina, że przyczyną tego 
niskiego wskaźnika absorpcji jest późne 
przyjęcie ram prawnych umożliwiających 
realizację polityki spójności; w związku z 
tym wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia w następnym okresie 
programowania 2021–2027 odpowiednich 
środków w celu uniknięcia powtórzenia się 
opóźnień we wdrażaniu europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
oraz efektu domina;
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Or. en

Poprawka 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do przedstawienia 
uważnej analizy powodów, dla których 
pewne regiony wciąż wykazują niski 
wskaźnik absorpcji funduszy, oraz do 
dokonania oceny konkretnych działań 
mających na celu rozwiązanie problemów 
strukturalnych leżących u źródeł tej 
nierównowagi; zwraca się również do 
Komisji, aby wzmocniła lokalną pomoc 
techniczną na rzecz poprawy zdolności 
absorpcyjnej ze strony państw 
członkowskich, które mają trudności w 
tym zakresie;

Or. es

Poprawka 36
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że UE w coraz większym 
stopniu korzysta z instrumentów 
finansowych i gwarancji budżetowych 
udzielonych grupie Grupie Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego i przewiduje się, że 
trend ten utrzyma się w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych; w 
związku z tym ponownie podkreśla 
poparcie dla wniosku Trybunału, zgodnie 
z którym powinien on również 
kontrolować operacje EBI niezwiązane z 
budżetem UE, jak stwierdzono w rezolucji 
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Parlamentu w sprawie sprawozdania 
rocznego z kontroli działalności 
finansowej EBI za rok 2017;

Or. en

Poprawka 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, jak ważne jest 
osiągnięcie szybkiego porozumienia 
politycznego między instytucjami w 
sprawie WRF na lata 2021–2027, aby 
uniknąć opóźnień w realizacji 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kolejnym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 38
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że nie wszystkie państwa 
członkowskie wywiązują się ze swojego 
zobowiązania do wypłaty beneficjentom 
pełnej kwoty wkładu publicznego nie 
później niż 90 dni od dnia przedłożenia 
wniosku o płatność przez beneficjenta;

Or. en

Poprawka 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. kładzie nacisk na potrzebę 
dokonania analizy wskaźników wyników 
finansowych jako kluczowych czynników 
procesu decyzyjnego;

Or. pt

Poprawka 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia w pierwszej połowie 2020 r. 
planu działania w celu przyspieszenia 
wdrażania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w 
bieżącym okresie programowania, 
wyraźnie motywującego do szybkiego i 
skutecznego wykorzystania dostępnych 
funduszy i wzmacniającego strategiczne 
cele Unii, w szczególności w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i w 
zakresie spójności społecznej i 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 41
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla kluczową rolę, jaką w 
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monitorowaniu wykorzystania funduszy 
polityki spójności mają krajowe organy 
kontroli wraz z Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym; wzywa do poprawy 
metod kontroli wdrożonych na szczeblu 
krajowym; zachęca do opracowania 
najlepszych praktyk w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 42
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. ponownie podkreśla znaczenie 
wiarygodnych systemów pomiaru 
efektywności opartych na danych wysokiej 
jakości; wzywa Komisję Europejską do 
dalszego rozwijania i dostosowania metod 
kontroli w celu zharmonizowania różnych 
systemów pomiaru efektywności w 
organach państw członkowskich;

Or. en


