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Poprawka 1
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zainteresowaniem odnotowuje zawarte 
w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) ustalenia i 
zalecenia mające na celu właściwe 
wykorzystywanie funduszy strukturalnych;

1. z pewną obawą odnotowuje zawarte w 
sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) ustalenia i 
zalecenia mające na celu właściwe 
wykorzystywanie funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 2
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaznacza, że polityka spójności w 
dalszym ciągu stanowi jedną z głównych 
strategii politycznych UE; podkreśla ważną 
rolę tej polityki w kwestii reagowania 
przez UE na kryzys finansowy oraz jej 
kluczową pozycję w ramach europejskiego 
planu naprawy gospodarczej; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem działania 
zaproponowane przez Komisję, które mają 
na celu ułatwienie i przyspieszenie 
realizacji programów na rzecz spójności;

3. zaznacza, że polityka spójności w 
dalszym ciągu stanowi jedną z głównych 
strategii politycznych UE; podkreśla ważną 
rolę tej polityki w kwestii reagowania 
przez UE na kryzys finansowy - o ile jest 
właściwie stosowana przez państwa 
członkowskie - oraz jej kluczową pozycję 
w ramach europejskiego planu naprawy 
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem działania zaproponowane przez 
Komisję, które mają na celu ułatwienie i 
przyspieszenie realizacji programów na 
rzecz spójności;

Or. en
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Poprawka 3
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że takie upraszczające 
procedury są kluczowe dla redukcji 
obciążenia administracyjnego na 
krajowym szczeblu regionalnym i 
lokalnym; podkreśla jednak wagę 
zagwarantowania, że takie upraszczające 
procedury nie doprowadzą do 
zwiększonego występowania błędów w
przyszłości;

Or. en

Poprawka 4
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie planu działania 
przyjętego przez Komisję w dniu 19 lutego 
2008 r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru 
działań strukturalnych w ramach 
wspólnego zarządzania, które ma na celu 
zmniejszenie poziomu błędów we 
wnioskach państw członkowskich o 
dokonanie płatności; jest przekonana, że 
ten nowy plan działania może 
zdecydowanie poprawić sytuację, przede 
wszystkim poprzez wspieranie państw 
członkowskich w rozwijaniu umiejętności 
ustalania kwalifikowalności wydatków w 
ramach przedsięwzięć; zauważa, że 
początkowe wyniki zawarte w pierwszym 
sprawozdaniu na temat planu działania 
pokazują duże postępy;

6. podkreśla znaczenie planu działania 
przyjętego przez Komisję w dniu 19 lutego 
2008 r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru 
działań strukturalnych w ramach 
wspólnego zarządzania, które ma na celu 
zmniejszenie poziomu błędów we 
wnioskach państw członkowskich o 
dokonanie płatności; jest przekonana, że 
ten nowy plan działania może 
zdecydowanie poprawić sytuację, przede 
wszystkim poprzez wspieranie państw 
członkowskich w rozwijaniu umiejętności 
ustalania kwalifikowalności wydatków w 
ramach przedsięwzięć; zauważa, że 
początkowe wyniki zawarte w pierwszym 
sprawozdaniu na temat planu działania 
pokazują duże postępy; podkreśla jednak, 
że dopiero najwcześniej w 2010 r. będzie 
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można ocenić, czy nastąpiła widoczna
poprawa;

Or. en

Poprawka 5
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie planu działania 
przyjętego przez Komisję w dniu 19 lutego 
2008 r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru 
działań strukturalnych w ramach 
wspólnego zarządzania, które ma na celu 
zmniejszenie poziomu błędów we 
wnioskach państw członkowskich o 
dokonanie płatności; jest przekonana, że 
ten nowy plan działania może 
zdecydowanie poprawić sytuację, przede 
wszystkim poprzez wspieranie państw 
członkowskich w rozwijaniu umiejętności 
ustalania kwalifikowalności wydatków w 
ramach przedsięwzięć; zauważa, że 
początkowe wyniki zawarte w pierwszym 
sprawozdaniu na temat planu działania 
pokazują duże postępy;

6. podkreśla znaczenie planu działania 
przyjętego przez Komisję w dniu 19 lutego 
2008 r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru 
działań strukturalnych w ramach 
wspólnego zarządzania, które ma na celu 
zmniejszenie poziomu błędów we 
wnioskach państw członkowskich o 
dokonanie płatności, który został 
oszacowany na 11%; jest przekonany, że 
ten nowy plan działania może 
zdecydowanie poprawić sytuację, przede 
wszystkim poprzez wspieranie państw 
członkowskich w rozwijaniu umiejętności 
ustalania kwalifikowalności wydatków w 
ramach przedsięwzięć; zauważa, że 
początkowe wyniki zawarte w pierwszym 
sprawozdaniu na temat planu działania 
pokazują duże postępy;

Or. en

Poprawka 6
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa zwłaszcza, że wytyczne 
dotyczące kontroli zarządzania wydane 



PE418.376v01-00 6/9 AM\764364PL.doc

PL

przez Komisję w czerwcu 2008 r. w 
ramach planu działania podkreślają 
znaczenie środków zapobiegawczych 
stosowanych przez organy zarządzające 
polegające na skutecznej strategii 
komunikacyjnej z beneficjentami; uważa, 
że wszelkie działania informacyjne 
skierowane do beneficjentów pomagają 
zmniejszyć liczbę błędów, zwłaszcza w 
dziedzinie takiej jak kwalifikowalność 
wydatków;

Or. en

Poprawka 7
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
analizy nienależnie wypłaconych kwot w 
ramach polityki spójności z podziałem na 
poszczególne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 8
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera deklarowane przez Komisję 
stanowisko na temat korekt finansowych, a 
mianowicie że wieloletni system 
korygujący może wykrywać i korygować
nieprawidlowości; zauważa, że Komisja 
stale dokonuje weryfikacji dostarczanych 
przez państwa członkowskie danych 

7. odnotowuje deklarowane przez Komisję 
stanowisko na temat korekt finansowych, a 
mianowicie że wieloletni system 
korygujący może lepiej wykrywać i 
korygować nieprawidłowości; zauważa, że 
Komisja stale dokonuje weryfikacji 
dostarczanych przez państwa członkowskie 
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dotyczących kompletności i dokładności 
systemu, a także że odnotowano
prawdziwe postępy w dostarczaniu przez 
państwa członkowskie wiarygodnych 
dowodów korekt;

danych dotyczących kompletności i 
dokładności systemu, a także że 
odnotowano postępy w dostarczaniu przez 
państwa członkowskie wiarygodnych 
dowodów korekt;

Or. en

Poprawka 9
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji na rzecz przejrzystości, która 
może odegrać większą rolę w 
likwidowaniu błędów w przyszłości;

Or. en

Poprawka 10
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. odnotowuje poziom błędów
znalezionych przez ETO i dostrzega 
różnice interpretacyjne między ETO i 
Komisją w odniesieniu do kwoty, która nie 
powinna była podlegać zwrotowi (w 
szczególności różnicę w interpretowaniu 
zasad odnoszących się do 
kwalifikowalności wydatków); podkreśla 
potrzebę dalszego sprecyzowania tej 
kwestii oraz harmonizacji zasad 
dotyczących stosowania korekt 
finansowych.

8. odnotowuje poziom błędów 
znalezionych przez ETO i dostrzega 
różnice interpretacyjne między ETO i 
Komisją w odniesieniu do kwoty, która nie 
powinna była podlegać zwrotowi (w 
szczególności różnicę w interpretowaniu 
zasad odnoszących się do 
kwalifikowalności wydatków); podkreśla 
potrzebę dalszego sprecyzowania tej 
kwestii oraz harmonizacji zasad 
dotyczących stosowania korekt 
finansowych; wzywa także państwa 
członkowskie, które tego jeszcze nie 
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uczyniły, do jak najszybszego dostarczenia 
rocznych krajowych deklaracji w sprawie 
wydatków ponoszonych w ramach 
wspólnego zarządzania.

Or. en

Poprawka 11
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wyraża pewną satysfakcję z widocznej 
poprawy statystyk systemów kontrolnych 
państw członkowskich, ale ubolewa nad 
faktem, że w wielu systemach kontrolnych 
państw członkowskich nadal występuje 
ryzyko nieprawidłowości w wypłatach; 
uważa, że konieczna jest dalsza poprawa 
skuteczności systemów kontroli na 
pierwszym poziomie na szczeblu krajowym 
i regionalnym; podkreśla w związku z tym 
ważną kontrolną rolę Komisji;

Or. en

Poprawka 12
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla fakt, że poziom błędu 
wskazany w sprawozdaniu ETO nie musi 
być zawsze związany z nadużyciami i w 
związku z tym wzywa Komisję i ETO do 
dokonania jasnego rozróżnienia w 
kolejnych dokumentach;
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