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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 1
Ustęp 1

1. Zwraca uwagę, że nadal pojawiają się poważne problemy w związku z dzielonym 
zarządzaniem, które muszą zostać przezwyciężone; uważa, że ze względu na 
wieloletnią naturę wydatków i dochodów oraz ze względu na małą liczbę przykładów 
zbadanych w oświadczeniu w sprawie wiarygodności rachunków (DAS), prawie 
niemożliwe będzie otrzymanie pozytywnego oświadczenia w sprawie rachunków 
odnośnie funduszy strukturalnych; uważa, że Trybunał Obrachunkowy powinien 
wyraźniej rozróżniać, gdzie leży błąd w odniesieniu do wydatków funduszy 
strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 2
Ustęp 1

1. (skreślenie) Uważa, że Trybunał Obrachunkowy powinien wyraźniej rozróżniać, 
gdzie leży błąd w odniesieniu do wydatków funduszy strukturalnych;
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Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 3
Ustęp 2

2. Ubolewa nad niemożnością kontrolowania i zarządzania przez niektóre Państwa 
Członkowskie pieniędzy podatników, za które są odpowiedzialne i zwraca uwagę na 
hipokryzję niektórych Państw Członkowskich w obwinianiu Komisji za niemożność 
kontroli wydatkowania pieniędzy, za które te Państwa Członkowskie są 
odpowiedzialne;

Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 4
Ustęp 3

3. podkreśla, że Państwa Członkowskie powinny skrupulatnie wprowadzać w życie 
uregulowania prawne dotyczące funduszy strukturalnych oraz tworzyć w tym celu 
rzetelne systemy kontroli; zaznacza, że Parlament nie pozostanie obojętny, jeżeli 
Państwa Członkowskie nie będą w stanie należycie wdrożyć tych uregulowań;

Or. el

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 5
Ustęp 3

3. Podkreśla fakt, że Parlament traci cierpliwość w stosunku do Państw Członkowskich i 
nie wyrazi zgody na przyszłą perspektywę finansową, ani na ogólne uregulowania w 
odniesieniu do funduszy strukturalnych dopóki:

a) Państwa Członkowskie nie zgodzą się na przedłożenie corocznego 
oświadczenia w sprawie wiarygodności dotyczącego legalności i 
prawidłowości działań związanych z funduszami strukturalnymi i 
zarządzanych przez nie wydatków, które mogą zostać poddane audytowi oraz

b) Państwa Członkowskie nie ustanowią sprawdzonych systemów kontroli 
zgodnych z uzgodnionymi, ogólnounijnymi standardami, które zostały 
poddane weryfikacji ex-ante,
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c) (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 6
Ustęp 3

3. Podkreśla fakt, że Parlament traci cierpliwość w stosunku do Państw Członkowskich i 
nie udzieli absolutorium dopóki:

a) Państwa Członkowskie nie zgodzą się na przedłożenie corocznego 
oświadczenia w sprawie wiarygodności dotyczącego legalności i 
prawidłowości działań związanych z funduszami strukturalnymi i 
zarządzanych przez nie wydatków, które mogą zostać poddane audytowi, oraz

b) Państwa Członkowskie nie ustanowią sprawdzonych systemów kontroli 
zgodnych z uzgodnionymi, ogólnounijnymi standardami, które zostały 
poddane weryfikacji ex-ante,

Wprowadzenie w życie punktu a) i b) oznacza, że Państwa Członkowskie muszą 
zwrócić Komisji każdy nieprawidłowy wydatek;

Or. en

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 7
Ustęp 6

6. Jest zdania, że Komisja musi zawiesić lub anulować tymczasowe płatności dla 
Państw Członkowskich w przypadkach poważnych nieprawidłowości lub w 
przypadku wykrycia poważnych wad w systemach kontroli zarządzania Państw 
Członkowskich.

Or. nl


