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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 1
Ustęp 1

1. Przypomina Komisji, że w kontekście aktualnych restrykcji budżetowych zarówno
ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jak i walka z nadużyciami 
finansowymi są niezbędnie konieczne dla zagwarantowania, że wkład finansowy 
Państw Członkowskich (skreślenie) jest wykorzystywany w sposób przejrzysty, 
odpowiedzialny i efektywny.

Or. fr
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 2
Ustęp 1a (nowy)

1a. Wyraża żal w związku z dotychczasowym nierozwiązaniem w sposób efektywny
problemów interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia WE 1681/94, a także 
rozczarowanie w związku z faktem, iż połowa Państw Członkowskich nie 
poinformowała w stosownym terminie Urzędu OLAF o przypadkach 
nieprawidłowości i nie zapewniała niezbędnych informacji z zakresu wykorzystania 
środków w ramach finansowania polityki strukturalnej, lub też uczyniła to w sposób 
nieadekwatny, uniemożliwiający zaktualizowanie odnośnej bazy danych Komisji 
Europejskiej. 

Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 3
Ustęp 1b (nowy)

1b. Apeluje do Państw Członkowskich o podjęcie odpowiednich kroków mających na 
celu usprawnienie systemów kontroli i zarządzania funduszami strukturalnymi oraz 
zapewnienie, z jednej strony, że ryzyko zaistnienia nadużyć finansowych jest 
znacznie zredukowane i, z drugiej strony, że postanowienia rozporządzenia 1681/94 
są w pełni stosowane, szczególnie w odniesieniu do procedury terminowej, jasnej i 
pełnej notyfikacji.

Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 4
Ustęp 2

2. Skreślony.

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bradbourn

Poprawka 5
Ustęp 2

2. Przypomina Komisji i Państwom Członkowskim, że ochrona interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich oraz walka z nadużyciami finansowymi są niezmiennymi 
imperatywami i pozostają w zakresie ich wspólnej odpowiedzialności, niezależnie od 
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wyniku procesu ratyfikacyjnego Konstytucji; zauważa jednakże, iż najlepszym 
sposobem na osiągnięcie wspomnianych celów jest zawarcie i wzmocnienie tzw. 
„sunset clauses” (stosowanie unieważnień) w ramach polityki wspólnotowej w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 6
Ustęp 3

3. Skreślony.

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bradbourn

Poprawka 7
Ustęp 3

2. Przypomina Komisji, że ponieważ odpowiedzialna jest ona za wykonanie ogólnego 
budżetu Unii Europejskiej jej priorytetowym obowiązkiem winna być walka z 
nieprawidłowym wewnętrznym zarządzaniem finansowym poprzez wprowadzenie 
ścisłych mechanizmów kontroli oraz wypróbowanych praktyk z zakresu zarządzania 
finansowego i odzyskiwania środków utraconych lub nienależnie wypłaconych, w tym 
również wzmacnianie efektywności zasady N+2 w ramach przyszłej polityki 
strukturalnej i spójności.

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 8
Ustęp 4

4. Skreślony.

Or. el
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Poprawkę złożył Philip Bradbourn

Poprawka 9
Ustęp 4

4. Przypomina Komisji, że pomimo iż nie istnieje potrzeba harmonizacji prawa karnego 
na poziomie UE poprzez ustanawianie nowych organów administracyjnych, konieczne 
jest znacznie bardziej efektywne wykorzystywanie przez Państwa Członkowskie ich 
własnych istniejących środków prawnych i nadzoru w celu zapewnienia 
odpowiedniego zarządzania finansowego przy obsłudze wspólnotowych lub 
krajowych środków pieniężnych; wyraża w związku z powyższym przekonanie, że 
zarządzanie polityką strukturalną i spójności jest najskuteczniejsze przy jego 
przekazaniu instytucjom krajowym i odpowiednim parlamentarnym organom 
kontroli odpowiedzialnym za nadzór nad wydatkami ze skarbu państwa.

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 10
Ustęp 5

5. Wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków mających na celu sprawienie, aby 
wszystkie Państwa Członkowskie UE, w szczególności zaś dziesięć nowych Państw 
Członkowskich i kraje kandydujące, stały się w pełni świadome i oddane wdrażaniu 
(skreślenie) głównych celów związanych z ochroną interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich oraz walką z nadużyciami finansowymi, szczególnie (skreślenie) w 
odniesieniu do międzyinstytucjonalnego wzmocnionego podejścia do zapobiegania i 
zwalczania korupcji oraz nadużyć w zakresie polityki strukturalnej i spójności poprzez 
uściślenie zasad przejrzystości i zwiększenie częstotliwości doraźnych kontroli w 
ramach obowiązujących obecnie w Państwach Członkowskich systemów, a także 
regularne dokonywanie ewaluacji i weryfikacji post-ante związanych ze 
sprawozdaniami finansowymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z zakresu 
określonych projektów.

Or. el

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 11
Ustęp 5

1. Wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków mających na celu sprawienie, aby 
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wszystkie Państwa Członkowskie UE (skreślenie) i kraje kandydujące stały się w 
pełni świadome i oddane wdrażaniu następujących głównych celów związanych z 
ochroną interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz walką z nadużyciami 
finansowymi:

- wzmocnionej współpracy wielostronnej mającej na celu zapewnienie regularnej i 
sprawnej wymiany zaktualizowanych informacji pomiędzy strukturami kontrolnymi 
zaangażowanymi w walkę z nadużyciami w poszczególnych Państwach 
Członkowskich, a także rozwoju operacyjnego partnerstwa pomiędzy Państwami 
Członkowskimi a właściwymi wydziałami Komisji;

- międzyinstytucjonalnego wzmocnionego podejścia do zapobiegania i zwalczania 
korupcji oraz nadużyć w zakresie polityki strukturalnej i spójności poprzez uściślenie 
zasad przejrzystości i wzmocnienie standardów doraźnych kontroli w ramach 
obowiązujących obecnie w Państwach Członkowskich systemów, a także regularne 
dokonywanie ewaluacji i weryfikacji post-ante związanych ze sprawozdaniami 
finansowymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z zakresu określonych 
projektów.

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 12

Ustęp 6

6. Wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do zapewnienia, że (skreślenie) surowe
kary są stosowane w przypadkach nadużyć na niekorzyść interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich oraz w przypadkach nadużyć na niekorzyść interesów 
finansowych Państw Członkowskich, szczególnie w związku ze współfinansowaniem 
projektów z zakresu polityki strukturalnej i spójności.

Or. fr

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 13
Ustęp 7

7. Skreślony.

Or. el
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 14
Ustęp 8

8. Skreślony.

Or. el

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 15
Ustęp 10

10. Skreślony.

Or. fr
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