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Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 1
Ustęp 3

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy w 
swoim sprawozdaniu docenia jakość ponad 
70% kontroli Komisji, które w większości 
przypadków doprowadziły do identyfikacji 
nieprawidłowości wymagających poprawy; 
zauważa też, że zgodnie z podstawowymi 
zasadami konieczne są solidne dowody na 
zaistnienie nieprawidłowości, niezależnie od 
ich formalnego, finansowego czy 
nielegalnego charakteru, zanim możliwe 
będzie podjęcie działań;

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy w 
swoim sprawozdaniu docenia jakość ponad 
70% kontroli Komisji, które w większości 
przypadków doprowadziły do identyfikacji 
nieprawidłowości wymagających poprawy; 
zauważa też, że zgodnie z podstawowymi 
zasadami konieczne są solidne dowody na 
zaistnienie nieprawidłowości, niezależnie od 
ich formalnego, finansowego czy 
nielegalnego charakteru, zanim możliwe 
będzie podjęcie działań; zauważa też, że 
pomimo tego wszystkiego liczba 
nieprawidłowości jest wyjątkowo wysoka;

Or. hu
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Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 2
Ustęp 4

4. zauważa, że procedura udzielania 
absolutorium za 2006 rok musi być 
postrzegana w świetle zasad odnoszących 
się do okresu programowania 1999-2006 
oraz że nowe zasady mające zastosowanie 
do okresu 2007-2013 są bardziej 
rygorystyczne i powinny dać lepsze wyniki;

4. zauważa, że procedura udzielania 
absolutorium za 2006 rok musi być 
postrzegana w świetle zasad odnoszących
się do okresu programowania 2000-2006 
oraz że nowe zasady mające zastosowanie 
do okresu 2007-2013 powinny być bardziej 
elastyczne i powinny dać lepsze wyniki;

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 3
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wskazuje, że w świetle sprawozdania 
Trybunału Obrachunkowego jednym z 
największych problemów jest niejednolita 
interpretacja przyjmowana przez państwa 
członkowskie wobec terminu „procedura 
zamówień publicznych” oraz wzywa 
Komisję do zaproponowania sposobu 
rozwiązania tej kwestii;

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 4
Ustęp 5

5. akceptuje oświadczenie Komisji w 
sprawie jej stanowiska, zgodnie z którym 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 
podlegają należytym środkom naprawczym, 
co obejmuje zawieszenie płatności oraz 

5. akceptuje oświadczenie Komisji w 
sprawie jej stanowiska, zgodnie z którym 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 
podlegają należytym środkom naprawczym, 
co obejmuje zawieszenie płatności oraz 
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zwrot kwot wypłaconych bezpodstawnie lub 
omyłkowo; stwierdza też, że wspomniane 
środki naprawcze są stosowane w kontekście 
programów wielorocznych i że w związku z 
tym nie powinny być w żadnym wypadku 
rozpatrywane z perspektywy punktowej 
i tymczasowej; z tego też względu uważa, że 
przedstawiony przez Trybunał w 
sprawozdaniu wynik 12% reprezentujący 
rzekomo wielkość kwot nienależnie 
wypłaconych w 2006 r. jest zbytnim 
uproszczeniem prowadzącym do błędnych 
i mylnych interpretacji;

zwrot kwot wypłaconych bezpodstawnie lub 
omyłkowo; z tego też względu wyraża 
zaniepokojenie liczbą nieprawidłowości 
odnotowanych w 2006 r., w kwocie rzędu 
4 miliardów euro (12%), i wzywa Komisję 
do opracowania szczegółowego planu 
zmniejszenia skali kwot wypłaconych 
bezpodstawnie;

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 5
Ustęp 8

8. z zaniepokojeniem stwierdza, że ciągłe 
braki w zakresie kontroli systemów 
zarządzania w niektórych państwach 
członkowskich UE-15 budzą wątpliwości co 
możliwości zagwarantowania legalności i 
prawidłowości wykorzystania unijnych 
środków, na co wskazywała już Komisja i 
Trybunał Obrachunkowy; 

8. z zaniepokojeniem stwierdza, że ciągłe 
braki w zakresie kontroli systemów 
zarządzania w niektórych państwach 
członkowskich UE-27 budzą wątpliwości co 
możliwości zagwarantowania legalności i 
prawidłowości wykorzystania unijnych 
środków, na co wskazywała już Komisja i 
Trybunał Obrachunkowy;

hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 6
Ustęp 9

9. wskazuje, że na mocy art. 274 TWE 
wszystkie poszczególne państwa 
członkowskie mają obowiązek wzięcia na 
siebie odpowiedzialności za należyte 
zarządzanie finansami oraz podjęcia 

9. wskazuje, że na mocy art. 274 TWE 
Komisja Europejska – która jest 
odpowiedzialna za wykonywanie budżetu 
UE – musi współpracować z państwami 
członkowskimi w celu zagwarantowania 
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środków niezbędnych do sprowadzenia do 
minimum ryzyka błędu w operacjach 
leżących u podstaw rachunków; nawiązując 
do swoich rezolucji w sprawie udzielenia 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2003, 2004 i 2005 podkreśla potrzebę 
wprowadzenia krajowych oświadczeń na 
odpowiednim szczeblu politycznym, na 
którym decyduje się o wszystkich 
wspólnotowych środkach finansowych 
objętych zasadą zarządzania 
zdecentralizowanego i który to szczebel daje 
realną gwarancję dobrego funkcjonowania 
krajowych systemów nadzoru i kontroli.

poszanowania zasad należytego 
zarządzania finansami.  Ponieważ działania 
operacyjne funduszy strukturalnych należą 
do kompetencji dzielonych, państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za ich 
wprowadzanie w życie oraz prowadzenie 
odnośnych kontroli; nawiązując do swoich 
rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu za rok 2003, 2004 i 
2005 podkreśla potrzebę wprowadzenia 
krajowych oświadczeń na odpowiednim 
szczeblu politycznym, na którym decyduje 
się o wszystkich wspólnotowych środkach 
finansowych objętych zasadą zarządzania 
zdecentralizowanego i który to szczebel daje 
realną gwarancję dobrego funkcjonowania 
krajowych systemów nadzoru i kontroli.

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 7
Ustęp 9 a (nowy)

9a. sugeruje Komisji, że jakość systemów 
audytu w istotny sposób oddziałuje na 
ocenę projektu, dlatego też ścisłe 
uregulowanie kwestii jakości procedur 
kontroli finansowej będzie miało kluczowe 
znaczenie w przyszłości.

Or. hu
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