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Poprawka 1
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości
(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro, że w 
przypadku ok. 12-15% wszystkich 
nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. 
podejrzewa się nadużycia oraz że 
całkowita kwota objęta 
nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wzrosła o 48% w 
porównaniu z rokiem 2006; ponownie 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny zagwarantować adekwatność 
swoich mechanizmów kontroli finansowej 
oraz zwraca uwagę na znaczenie 
podejmowania przez nie działań 
zapobiegawczych w celu zwiększenia 
wykrywalności nieprawidłowości przed 
dokonaniem jakichkolwiek płatności na 
rzecz beneficjentów;

1. stwierdza, że nieprawidłowości w 
wykorzystaniu środków UE odnoszące się 
do niegospodarności, a czasem nawet do 
nadużyć finansowych, zdarzają się w 
bardzo wielu państwach członkowskich;
zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości
(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro, że w 
przypadku ok. 12-15% wszystkich 
nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. 
podejrzewa się nadużycia oraz że 
całkowita kwota objęta 
nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wzrosła o 48% w 
porównaniu z rokiem 2006; ponownie 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny zagwarantować adekwatność 
swoich mechanizmów kontroli finansowej 
oraz zwraca uwagę na znaczenie 
podejmowania przez nie działań 
zapobiegawczych w celu zwiększenia 
wykrywalności nieprawidłowości przed
dokonaniem jakichkolwiek płatności na 
rzecz beneficjentów; podkreśla fakt, że 
zwalczanie nadużyć finansowych i 
korupcji jest bieżącym obowiązkiem 
wszystkich państw członkowskich oraz 
zaznacza, że potrzeba wspólnych starań, 
aby osiągnąć prawdziwie znaczące wyniki.

Or. en
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Poprawka 2
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości
(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro, że w 
przypadku ok. 12-15% wszystkich 
nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. 
podejrzewa się nadużycia oraz że 
całkowita kwota objęta 
nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wzrosła o 48% w 
porównaniu z rokiem 2006; ponownie 
podkreśla, że państwa członkowskie
powinny zagwarantować adekwatność 
swoich mechanizmów kontroli finansowej 
oraz zwraca uwagę na znaczenie 
podejmowania przez nie działań 
zapobiegawczych w celu zwiększenia 
wykrywalności nieprawidłowości przed 
dokonaniem jakichkolwiek płatności na 
rzecz beneficjentów;

1. zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości
(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro, że w 
przypadku ok. 12-15% wszystkich 
nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. 
podejrzewa się nadużycia oraz że 
całkowita kwota objęta 
nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wzrosła o 48% w 
porównaniu z rokiem 2006; przychylnie 
odnosi się do starań poczynionych już 
przez państwa członkowskie, lecz 
ponownie podkreśla, że powinny one 
zagwarantować adekwatność swoich 
mechanizmów kontroli finansowej oraz 
zwraca uwagę na znaczenie podejmowania 
przez nie działań zapobiegawczych w celu 
zwiększenia wykrywalności 
nieprawidłowości przed dokonaniem 
jakichkolwiek płatności na rzecz 
beneficjentów;

Or. fr

Poprawka 3
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości

1. zauważa, że państwa członkowskie 
zgłosiły w 2007 r. 3 832 nieprawidłowości
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(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro, że w 
przypadku ok. 12-15% wszystkich 
nieprawidłowości zgłoszonych w 2007 r. 
podejrzewa się nadużycia oraz że 
całkowita kwota objęta 
nieprawidłowościami w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wzrosła o 48% w 
porównaniu z rokiem 2006; ponownie 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny zagwarantować adekwatność 
swoich mechanizmów kontroli finansowej 
oraz zwraca uwagę na znaczenie 
podejmowania przez nie działań 
zapobiegawczych w celu zwiększenia 
wykrywalności nieprawidłowości przed 
dokonaniem jakichkolwiek płatności na 
rzecz beneficjentów;

(co stanowi 19,2% wzrost w porównaniu z 
rokiem poprzednim), że całkowita kwota 
obciążona nieprawidłowościami wyniosła 
w 2007 r. około 828 mln euro
(równoważność blisko 1,83% środków na 
zobowiązania), że w przypadku ok. 12-
15% wszystkich nieprawidłowości 
zgłoszonych w 2007 r. podejrzewa się 
nadużycia, o skutkach finansowych 
szacowanych na 141 mln euro (co równa 
się 0,31% sumy środków na zobowiązania, 
co oznacza zmniejszenie w porównaniu z 
sumą 157,56 mln euro, lub 0,41%, w roku 
2006,); ponownie podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
adekwatność swoich mechanizmów 
kontroli finansowej oraz zwraca uwagę na 
znaczenie podejmowania przez nie działań 
zapobiegawczych w celu zwiększenia 
wykrywalności nieprawidłowości przed 
dokonaniem jakichkolwiek płatności na 
rzecz beneficjentów;

Or. es

Poprawka 4
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a . podkreśla znaczenie, jakie dla 
wzmocnienia nadzoru nad zarządzaniem 
dzielonym w przypadku działań 
strukturalnych ma plan działania przyjęty 
przez Komisję w dniu 19 lutego 2008 r., 
zmierzający do redukcji pomyłek we 
wnioskach o płatność na rzecz państw 
członkowskich; wierzy, że rzeczony nowy 
plan działania może znacząco poprawić 
sytuację, zwłaszcza pomagając państwom 
członkowskim rozwijać umiejętność 
kontroli kwalifikowalności wydatków w 
ramach projektu; zauważa, że w 
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pierwszym sprawozdaniu z postępów 
dotyczącym wspomnianego planu 
działania zawarto kilka pozytywnych 
wstępnych wyników;

Or. en

Poprawka 5
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy dokonać 
rozróżnienia między terminem nadużycie 
a terminem niegospodarność, ponieważ 
pierwszy z nich zakłada element 
premedytacji, drugi natomiast oznacza 
niezamierzony błąd; 

Or. fr

Poprawka 6
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii; w związku z tym 
zachęca wspomniane państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich
działań zmierzających do wdrożenia 
konkretnych środków zaradczych, o 
których mowa w omawianych 
sprawozdaniach;
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mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

Or. en

Poprawka 7
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg szczegółowych i dogłębnych
sprawozdań krytycznie oceniających 
postępy reformy systemu sądownictwa 
oraz postępy w zwalczaniu korupcji w 
ramach mechanizmów współpracy i 
weryfikacji w Bułgarii i Rumunii oraz 
osobne sprawozdanie w sprawie 
zarządzania funduszami UE w Bułgarii, 
które kładzie nacisk na potrzebę stałego 
zaangażowania politycznego oraz 
podejmowania konkretnych działań w 
terenie, tak aby kryteria ustalone w 
momencie akcesji mogły zostać w pełni 
spełnione; zauważa również, że w 
przypadku Bułgarii Komisja tymczasowo 
zawiesiła finansowanie z UE w wyniku 
nieprawidłowości wykrytych przez system 
kontroli i audytu; wzywa zatem 
wspomniane państwa członkowskie do 
podjęcia pilnych działań zmierzających do 
wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;
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Or. en

Poprawka 8
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

Or. fr

Poprawka 9
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
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reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE
dla jednego programu operacyjnego w 
wyniku nieprawidłowości wykrytych przez 
system kontroli i audytu; wzywa zatem 
wspomniane państwa członkowskie do 
podjęcia pilnych działań zmierzających do 
wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

Or. en

Poprawka 10
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
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tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach; pochwala 
też starania poczynione przez wspomniane 
państwa członkowskie i wzywa je do 
podjęcia w tym celu wszelkich 
niezbędnych środków.

Or. el

Poprawka 11
Miloš Koterec

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem wspomniane państwa członkowskie 
do podjęcia pilnych działań zmierzających 
do wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;

2. odnotowuje, że Komisja opublikowała 
szereg sprawozdań oceniających postępy 
reformy systemu sądownictwa oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji w ramach 
mechanizmów współpracy i weryfikacji w 
Bułgarii i Rumunii oraz osobne 
sprawozdanie w sprawie zarządzania 
funduszami UE w Bułgarii, które kładzie 
nacisk na potrzebę stałego zaangażowania 
politycznego oraz podejmowania 
konkretnych działań w terenie, tak aby 
kryteria ustalone w momencie akcesji 
mogły zostać w pełni spełnione; zauważa 
również, że w przypadku Bułgarii Komisja 
tymczasowo zawiesiła finansowanie z UE 
w wyniku nieprawidłowości wykrytych 
przez system kontroli i audytu; wzywa 
zatem te państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do podjęcia 
pilnych działań zmierzających do 
wdrożenia konkretnych środków 
zaradczych, o których mowa w 
omawianych sprawozdaniach;
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Or. en

Poprawka 12
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje, że efektywna absorpcja 
środków z funduszy strukturalnych 
stanowi duże wyzwanie, zwłaszcza dla 
nowych państw członkowskich, ponieważ 
zobowiązane są one do spełnienia 
surowych i często złożonych wymogów, by 
móc korzystać z funduszy; w związku z 
tym przychylnie odnosi się do starań 
wspomnianych państw członkowskich 
dotyczących zwiększenia zdolności 
wdrożeniowych i zachęca je do nasilenia 
tych działań, aby możliwe było wykazanie 
rzeczywistych wyników w możliwych do 
przyjęcia ramach czasowych;

Or. en

Poprawka 13
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że złożoność ram 
legislacyjnych regulujących programy w 
ramach funduszy strukturalnych, 
szczególnie w odniesieniu do procedur 
zarządzania i monitoringu, jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za 
nieprawidłowości państw członkowskich;  
zachęca w związku z tym Komisję do 
nasilenia działań zmierzających do 
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dalszego uproszczenia systemu;

Or. en

Poprawka 14
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa osiem państw członkowskich
(Estonię, Francję, Niemcy, Irlandię, 
Luksemburg, Łotwę, Hiszpanię i Szwecję), 
które w dalszym ciągu nie wykorzystują 
modułów elektronicznych AFIS/ECR dla 
potrzeb sprawozdawczości elektronicznej, 
aby jak najszybciej zaczęły je stosować w 
celu poprawy jakości danych i 
terminowości ich przekazywania przed 
końcem 2009 r.;

4. wzywa siedem państw członkowskich
(Estonię, Francję, Irlandię, Luksemburg, 
Łotwę, Hiszpanię i Szwecję), które w 
dalszym ciągu nie wykorzystują modułów 
elektronicznych AFIS/ECR dla potrzeb 
sprawozdawczości elektronicznej, aby jak 
najszybciej zaczęły je stosować w celu 
poprawy jakości danych i terminowości ich 
przekazywania przed końcem 2009 r.; w 
tym kontekście przychylnie odnosi się do 
faktu, że Niemcy we współpracy z OLAF 
wdrażają projekt pilotażowy z zakresu 
wprowadzenia internetowego systemu 
sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 15
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa osiem państw członkowskich 
(Estonię, Francję, Niemcy, Irlandię, 
Luksemburg, Łotwę, Hiszpanię i Szwecję),
które w dalszym ciągu nie wykorzystują 
modułów elektronicznych AFIS/ECR dla 
potrzeb sprawozdawczości elektronicznej, 
aby jak najszybciej zaczęły je stosować w 

4. wzywa państwa członkowskie, które w 
dalszym ciągu nie wykorzystują modułów 
elektronicznych AFIS/ECR dla potrzeb 
sprawozdawczości elektronicznej, aby jak 
najszybciej zaczęły je stosować w celu 
poprawy jakości danych i terminowości ich 
przekazywania przed końcem 2009 r.;
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celu poprawy jakości danych i 
terminowości ich przekazywania przed 
końcem 2009 r.;

Or. es

Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że klasyfikacja 
nieprawidłowości (polegająca na 
stwierdzeniu, czy w danym przypadku 
podejrzewa się nadużycie czy też nie) to 
element sprawozdań przedkładanych przez 
państwa członkowskie, który powinien 
zostać wzmocniony biorąc pod uwagę fakt, 
że cztery państwa członkowskie (Francja, 
Irlandia, Luksemburg i Hiszpania) w 
dalszym ciągu nie dostarczyły takiej 
klasyfikacji, a trzy inne państwa 
członkowskie (Dania, Niemcy i Szwecja)
są w stanie sklasyfikować tylko 
ograniczoną część zgłoszonych przez nie 
nieprawidłowości;

5. podkreśla, że klasyfikacja 
nieprawidłowości (polegająca na 
stwierdzeniu, czy w danym przypadku 
podejrzewa się nadużycie czy też nie) to 
element sprawozdań przedkładanych przez 
państwa członkowskie, który powinien 
zostać wzmocniony biorąc pod uwagę fakt, 
że kilka państw członkowskich w dalszym 
ciągu nie dostarczyło takiej klasyfikacji, a 
inne państwa członkowskie są w stanie 
sklasyfikować tylko ograniczoną część 
zgłoszonych przez nie nieprawidłowości;

Or. es

Poprawka 17
Giovanni Robusti

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że pomimo iż lista 
wszystkich bezpośrednich beneficjentów 
polityki spójności UE musi być 
publikowana przez organy zarządzające 

6. wyraża ubolewanie, że pomimo iż lista 
wszystkich bezpośrednich beneficjentów 
polityki spójności UE musi być 
publikowana przez organy zarządzające 
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zgodnie z przepisami regulującymi 
wdrażanie funduszy na lata 2007-2013
(rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1828/2006), baza danych na stronie 
internetowej Komisji nie jest kompletna; 
wzywa zatem państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego i terminowego 
wypełnienia wspomnianego obowiązku 
przejrzystości do czerwca 2009 r., terminu 
podanego w rezolucji Parlamentu;

zgodnie z przepisami regulującymi 
wdrażanie funduszy na lata 2007-2013
(rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1828/2006), baza danych na stronie 
internetowej Komisji nie jest kompletna; 
wzywa zatem państwa członkowskie do 
pełnego i terminowego wypełnienia 
wspomnianego obowiązku przejrzystości 
do czerwca 2009 r., terminu podanego w 
rezolucji Parlamentu, oraz wzywa Komisję 
do ustanowienia kar nakładanych na 
właściwe organy w przypadku opóźnień 
związanych ze wspomnianym 
obowiązkiem przejrzystości lub w 
przypadku niedopełnienia go;

Or. it

Poprawka 18
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że pomimo iż lista 
wszystkich bezpośrednich beneficjentów 
polityki spójności UE musi być 
publikowana przez organy zarządzające 
zgodnie z przepisami regulującymi 
wdrażanie funduszy na lata 2007-2013
(rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1828/2006), baza danych na stronie 
internetowej Komisji nie jest kompletna; 
wzywa zatem państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego i terminowego 
wypełnienia wspomnianego obowiązku 
przejrzystości do czerwca 2009 r., terminu 
podanego w rezolucji Parlamentu;

6. wyraża ubolewanie, że pomimo iż lista 
wszystkich bezpośrednich beneficjentów 
polityki spójności UE musi być 
publikowana przez organy zarządzające 
zgodnie z przepisami regulującymi 
wdrażanie funduszy na lata 2007-2013
(rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1828/2006), baza danych na stronie 
internetowej Komisji nie jest kompletna; 
wzywa w związku z tym Komisję do 
wspólnego działania z państwami 
członkowskimi, by przyspieszyć przepływ 
informacji między bazami danych, mając 
na celu wydajniejsze funkcjonowanie w 
warunkach przejrzystości; wzywa też
państwa członkowskie i Komisję do 
pełnego i terminowego wypełnienia 
wspomnianego obowiązku przejrzystości 
do czerwca 2009 r., terminu podanego w 
rezolucji Parlamentu;
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Or. el

Poprawka 19
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z 
którym w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości zostaną podjęte działania 
naprawcze, w tym zawieszenie płatności 
oraz odzyskiwanie nienależnych lub 
błędnie dokonanych płatności; ponadto co 
najmniej dwa razy w roku Komisja będzie 
przedkładać Parlamentowi sprawozdanie
dotyczące podjętych w tej sprawie działań;

7. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z 
którym w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości zostaną podjęte działania 
naprawcze, w tym zawieszenie płatności 
oraz odzyskiwanie nienależnych lub 
błędnie dokonanych płatności;
przypomina, że Komisja powinna zdawać
sprawozdanie z postępów osiągniętych we 
wdrażaniu swojego planu działania 
czterokrotnie w ciągu roku;

Or. en

Poprawka 20
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z 
którym w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości zostaną podjęte działania 
naprawcze, w tym zawieszenie płatności 
oraz odzyskiwanie nienależnych lub 
błędnie dokonanych płatności; ponadto co 
najmniej dwa razy w roku Komisja będzie 
przedkładać Parlamentowi sprawozdanie 
dotyczące podjętych w tej sprawie działań.

7. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z 
którym w przypadku wykrycia poważnych
nieprawidłowości zostaną podjęte działania 
naprawcze, w tym zawieszenie płatności 
oraz odzyskiwanie nienależnych lub 
błędnie dokonanych płatności; ponadto co 
najmniej dwa razy w roku Komisja będzie 
przedkładać Parlamentowi sprawozdanie 
dotyczące podjętych w tej sprawie działań; 
wzywa jednakże Komisję do dołożenia 
starań, by wspierać państwa członkowskie 
w unikaniu nieprawidłowości oraz w 
przekazywaniu niezbędnej wiedzy 
eksperckiej właściwym organom 
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krajowym i regionalnym.

Or. el

Poprawka 21
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. nakłania Komisję do uwzględnienia 
kosztów administracyjnych, które muszą 
ponosić administracje szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego państw 
członkowskich w związku ze stosowaniem 
często złożonych i kosztownych wymogów 
związanych z monitorowaniem i kontrolą 
współfinansowanych projektów;

Or. el

Poprawka 22
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. pozytywnie ocenia jakość wyników 
osiągniętych praktycznie we wszystkich 
projektach oraz – by nie wpływać 
negatywnie na właściwe wykorzystanie 
funduszy strukturalnych – zwraca uwagę 
na konieczność unikania mylenia dwóch 
kwestii:
- administracyjnych nieprawidłowości, 
które muszą zostać skorygowane,
- oraz nadużyć finansowych (tj. 0,16% 
płatności dokonanych przez Komisję w 
latach 2000-2007), które muszą zostać 
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ukarane;

Or. fr

Poprawka 23
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że niezbędna poprawa 
sytuacji w zakresie należytego zarządzania 
finansami musi opierać się na szerzej 
zakrojonym uproszczeniu zasad i 
procedur regulujących wykorzystywanie 
wspólnotowych środków;

Or. el

Poprawka 24
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. w tym celu wzywa zarówno Komisję, 
jak i państwa członkowskie do 
metodycznej pracy z zakresu udzielania 
porad dotyczących sposobów unikania 
nieprawidłowości oraz błędów i pomyłek 
administracyjnych.

Or. el
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