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4. 3. 2015 A8-0024/3 

Pozměňovací návrh  3 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí zprávu Komise o 

ochraně finančních zájmů Evropské unie – 

Boj proti podvodům – výroční zpráva za 

rok 2013 („výroční zpráva Komise“); vítá 

širokou škálu právních a správních opatření 

přijatých Komisí od roku 2011, které 

vytvořily novou situaci pro další posílení 

ochrany finančních zájmů Unie; 

zdůrazňuje, že stávající nedostatečné 

výsledky v boji proti podvodům nejsou 

způsobeny chybějícími právními předpisy, 

ale jejich nedostatečným prováděním; žádá 

Komisi, aby ve své příští zprávě bez 

větších časových prodlev reagovala na 

požadavky Parlamentu vznesené v 

souvislosti s jejími přechozími zprávami o 

ochraně finančních zájmů; 

2. bere na vědomí zprávu Komise o 

ochraně finančních zájmů Evropské unie – 

Boj proti podvodům – výroční zpráva za 

rok 2013 („výroční zpráva Komise“); vítá 

širokou škálu právních a správních opatření 

přijatých Komisí od roku 2011, které 

vytvořily novou situaci pro další posílení 

ochrany finančních zájmů Unie; 

zdůrazňuje, že stávající nedostatečné 

výsledky v boji proti podvodům nejsou 

způsobeny chybějícími právními předpisy, 

ale jejich neuspokojivým prováděním; žádá 

Komisi, aby ve své příští zprávě bez 

větších časových prodlev reagovala na 

požadavky Parlamentu vznesené v 

souvislosti s jejími přechozími zprávami o 

ochraně finančních zájmů; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/4 

Pozměňovací návrh  4 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že ačkoli se celkový finanční 

dopad nepodvodných nesrovnalostí 

oznámených v roce 2013 snížil přibližně 

na 1,84 miliardy EUR, což je o 36 % méně 

než v roce 2012, počet evidovaných 

nesrovnalostí se ve srovnání s předchozím 

rokem zvýšil o 17 %; dále konstatuje, že se 

počet podvodných nesrovnalostí 

oznámených v roce 2013 zvýšil o 30 % 

ve srovnání s rokem 2012, přičemž jejich 

finanční dopad odpovídající 309 milionům 

EUR finančních prostředků EU klesl 

o 21%; 

5. konstatuje, že ačkoli se celkový finanční 

dopad nepodvodných nesrovnalostí 

oznámených v roce 2013 snížil přibližně 

na 1,84 miliardy EUR, což je o 38 % méně 

než v roce 2012, počet evidovaných 

nesrovnalostí se ve srovnání s předchozím 

rokem zvýšil o 16 %; dále konstatuje, že se 

počet podvodných nesrovnalostí 

oznámených v roce 2013 zvýšil o 30 % 

ve srovnání s rokem 2012, přičemž jejich 

finanční dopad odpovídající 309 milionům 

EUR finančních prostředků EU klesl 

o 21%; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/5 

Pozměňovací návrh  5 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že míra zpětného 

získávání prostředků v případech podvodů 

dosahovala v roce 2013 pouze 23,74 %, 

což je méně než průměrná míra pro období 

2008–2012 ve výši 33,5 %; poukazuje na 

to, že míra zpětného získávání v případě 

nesrovnalostí za rok 2013 činí 67,9 %; 

zdůrazňuje odpovědnost orgánů členských 

států a útvarů Komise při vymáhání 

neoprávněně vyplacených částek a vyzývá 

je, aby se této odpovědnosti řádně chopily 

a podstatně zvýšily míru zpětného 

získávání v případech podvodů, která je na 

výrazně nižší úrovni v porovnání s mírou 

zpětného získávání vyplacených prostředků 

u nepodvodných nesrovnalostí; 

7. je znepokojen tím, že míra zpětného 

získávání prostředků v případech podvodů 

dosahovala v roce 2013 v aplikaci pro 

účely hlášení podvodů a nesrovnalostí v 

oblasti vlastních zdrojů OWNRES pouze 

23,74 %, což je méně než průměrná míra 

pro období 2008–2012 ve výši 33,5 %; 

poukazuje na to, že míra zpětného 

získávání v případě nesrovnalostí za rok 

2013 činí 67,9 %; obecně zdůrazňuje 

odpovědnost orgánů členských států 

a útvarů Komise při vymáhání 

neoprávněně vyplacených částek a vyzývá 

je, aby se této odpovědnosti řádně chopily 

a podstatně zvýšily míru zpětného 

získávání v případech podvodů, která je 

obecně na výrazně nižší úrovni 

v porovnání s mírou zpětného získávání 

vyplacených prostředků u nepodvodných 

nesrovnalostí; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/6 

Pozměňovací návrh  6 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v pětileté perspektivě 

činí míra zpětného získávání v případě 

podvodů 54,4 % a pro nesrovnalosti jiné 

než podvodné povahy pak 63,9 %; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby dále zlepšila 

proces zpětného získávání vynaložených 

prostředků a tento proces urychlila; 

10. konstatuje, že pro výdaje na základě 

centralizovaného řízení v pětileté 

perspektivě činí míra zpětného získávání v 

případě podvodů 54,4 % a pro 

nesrovnalosti jiné než podvodné povahy 

pak 63,9 %; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

dále zlepšila proces zpětného získávání 

vynaložených prostředků a tento proces 

urychlila; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/7 

Pozměňovací návrh  7 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v 

roce 2013 většina částek evidovaných v 

aplikaci pro účely hlášení podvodů a 

nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů 

OWNRES v EU-28 souvisela s celními 

řízeními ohledně propuštění zboží do 

volného oběhu, a to pokud jde o podvody 

(93 %) i nesrovnalosti (87 %); vyzývá 

Komisi, aby podnikla příslušné kroky 

zaměřené na posílení celního řízení 

ohledně propuštění zboží do volného oběhu 

s cílem zvýšit odolnost tohoto řízení vůči 

případům podvodů a nesrovnalostí; 

vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že 

u několika projektů financovaných z 

prostředků EIB se vyskytly případy 

korupce a podvodů; domnívá se, že 

dokument EIB ze dne 8. listopadu 2013, 

jenž vymezuje politiku EIB pro 

předcházení a odrazování od korupčních 

praktik, podvodů, nezákonného 

spolčování, používání nátlaku, maření 

výkonu, praní peněz a financování 

terorismu, poukazuje na nedostatečnou 

kontrolu v řadě případů během provádění 

projektů financovaných EIB; žádá proto, 

aby v případě prokázaného podvodu či 

korupce byla EIB povinna pozastavit nebo 

zablokovat jakékoliv plánované či 

probíhající financování dotčených 

projektů; 

13. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v 

roce 2013 většina částek evidovaných v 

aplikaci pro účely hlášení podvodů a 

nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů 

OWNRES v EU-28 souvisela s celními 

řízeními ohledně propuštění zboží do 

volného oběhu, a to pokud jde o podvody 

(93 %) i nesrovnalosti (87 %); vyzývá 

Komisi, aby podnikla příslušné kroky 

zaměřené na posílení celního řízení 

ohledně propuštění zboží do volného oběhu 

s cílem zvýšit odolnost tohoto řízení vůči 

případům podvodů a nesrovnalostí;  

(vypuštěný text se přesouvá do nového 

odstavce s názvem „výdaje“) 
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4. 3. 2015 A8-0024/8 

Pozměňovací návrh  8 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. bere na vědomí, že v roce 2013 Komise 

přistoupila ke 217 přerušením plateb v 

oblasti politiky soudržnosti a že koncem 

roku nebylo stále uzavřeno 131 těchto 

případů, jejichž celková částka činí téměř 2 

miliony EUR; bere dále na vědomí, že 

Komise přijala čtyři rozhodnutí o zastavení 

plateb v roce 2013 a dvě v lednu 2014; 

33. bere na vědomí, že v roce 2013 Komise 

uzavřela 217 případů přerušení plateb v 

oblasti politiky soudržnosti a že koncem 

roku nebylo stále uzavřeno 131 těchto 

případů, jejichž celková částka činí téměř 

1,977 milionu EUR; bere dále na vědomí, 

že Komise přijala 15 rozhodnutí o 

zastavení plateb v roce 2013 a dvě v lednu 

2014; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/9 

Pozměňovací návrh  9 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. uvádí, že veškerá doporučení, jež 

vydala Komise členským státům v roce 

2012 – zejména ohledně koordinačních 

útvarů boje proti podvodům, společných 

pravidel pro řešení podvodů, reformy 

zadávání veřejných zakázek, hlášení 

podvodných nesrovnalostí, systémů 

ověřování a kontroly a posuzování rizika – 

považoval za vhodná, a vyjadřuje 

politování nad tím, že některá upozornění 

nebyla v plném rozsahu zohledněna; 

poukazuje například na to, že ne všechny 

členské státy se začaly připravovat na 

provádění víceletého finančního rámce 

(VFR) na období 2014–2020 a na jeho 

ustanovení o předcházení podvodům; 

vyzývá členské státy, aby se řídily 

doporučeními Komise z roku 2012 a 

zajistily, aby doporučení ze zprávy Komise 

za rok 2011 byla plně zohledněna, a aby 

podaly odůvodněné vysvětlení v případech, 

kdy se nemohly těmito doporučeními řídit; 

36. uvádí, že veškerá doporučení, jež 

vydala Komise členským státům v roce 

2012 a jejichž stav provádění je popsán ve 

výroční zprávě Komise za rok 2013 – 

zejména ohledně koordinačních útvarů 

boje proti podvodům, společných pravidel 

pro řešení podvodů, reformy zadávání 

veřejných zakázek, hlášení podvodných 

nesrovnalostí, systémů ověřování a 

kontroly a posuzování rizika – považoval 

za vhodná, a vyjadřuje politování nad tím, 

že některá upozornění nebyla v plném 

rozsahu zohledněna; poukazuje například 

na to, že ne všechny členské státy se začaly 

připravovat na provádění víceletého 

finančního rámce (VFR) na období 2014–

2020 a na jeho ustanovení o předcházení 

podvodům; vyzývá členské státy, aby se 

řídily doporučeními Komise z roku 2012 a 

zajistily, aby doporučení ze zprávy Komise 

za rok 2011 i ze zprávy za rok 2013 byla 

plně zohledněna, a aby podaly odůvodněné 

vysvětlení v případech, kdy se nemohly 

těmito doporučeními řídit; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/10 

Pozměňovací návrh  10 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  36a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

některé projekty financované z EIB byly 

stiženy korupcí a podvody; domnívá se, že 

dokument EIB ze dne 8. listopadu 2013, 

jenž definuje politiku EIB týkající se 

předcházení korupčním praktikám, 

podvodům, tajným dohodám, donucování, 

obstrukcím, praní špinavých peněz a 

financování terorismu a odrazování od 

nich, poukazuje v řadě případů na 

nedostatečnou kontrolu v průběhu 

provádění projektů financovaných z EIB; 

žádá proto, aby v případech prokázaného 

podvodu a korupce měla EIB povinnost 

pozastavit nebo zablokovat veškeré 

předpokládané a probíhající financování 

dotčeného projektu; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/11 

Pozměňovací návrh  11 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve striktní politice 

přerušování a pozastavování plateb; 

52. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 

v zájmu předcházení vzniku nesrovnalostí 

a riziku chyb při řádném využívání 

finančních prostředků EU vrátila k praxi 

přerušování a pozastavování plateb; žádá 

Komisi, aby podala zprávu o skutečném 

přínosu přerušování a pozastavování 

plateb, pokud jde o snižování míry 

nesrovnalostí a chyb; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/12 

Pozměňovací návrh  12 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. konstatuje, že v roce 2013 vydal úřad 

OLAF 353 doporučení pro správní, 

disciplinární, finanční nebo soudní 

opatření, jež mají přijmout příslušné 

orgány EU, instituce, úřady, agentury nebo 

příslušné vnitrostátní orgány, a že bylo 

doporučeno, aby bylo 402,8 milionu EUR 

zpětně vymáháno; vyjadřuje znepokojení 

nad tím, že míra obvinění v návaznosti na 

soudní doporučení úřadu OLAF za období 

2006–2013 dosahuje pouze 54 %; je touto 

skutečností znepokojen, neboť nízká míra 

obvinění rovněž vrhá špatné světlo na 

kvalitu a použitelnost výsledků 

vyšetřování úřadu OLAF; vyzývá Komisi, 

aby co nejdříve zlepšila účinnost úřadu 

OLAF; domnívá se, že je naprosto 

nezbytné, aby dozorčí výbor prováděl (bez 

vměšování se do probíhajících 

vyšetřování) plnohodnotný a patřičný 

dozor nad záležitostmi úřadu OLAF, a 

proto naléhavě vyzývá Komisi a úřad 

OLAF, aby zlepšily stávající situaci, kdy 

dozorčí výbor není schopen plnit svůj 

účel; vyjadřuje rovněž politování nad tím, 

že chybí informace o počtu případů, kdy 

bylo vzneseno obvinění v souvislosti s 

trestnými činy poškozujícími rozpočet 

Unie; 

59. vítá dobré výsledky předložené ve 

zprávě úřadu OLAF za rok 2013; bere na 

vědomí, že průměrná délka vyšetřování 

postupně klesla z 29,3 měsíců v roce 2011, 

23,6 měsíců v roce 2012 na 21,8 měsíců 

v roce 2013; konstatuje, že v roce 2013 

vydal úřad OLAF 353 doporučení pro 

správní, disciplinární, finanční nebo soudní 

opatření, jež mají přijmout příslušné 

orgány EU, instituce, úřady, agentury nebo 

příslušné vnitrostátní orgány, a že bylo 

doporučeno, aby bylo 402,8 milionu EUR 

zpětně vymáháno; vyjadřuje znepokojení 

nad tím, že míra obvinění v návaznosti na 

soudní doporučení úřadu OLAF za období 

2006–2013 dosahuje pouze 54 %;  
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4. 3. 2015 A8-0024/13 

Pozměňovací návrh  13 

Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. konstatuje, že v roce 2013 podle 

vlastních údajů úřad OLAF získal dosud 

největší množství informací a rovněž 

uvedl, že vydal nebývale vysoký počet 

doporučení; zdůrazňuje, že metoda 

používaná pro výpočet příchozích 

informací a vydaných doporučení se 

rovněž změnila; žádá dozorčí výbor, aby 

analyzoval dopady těchto změn údajů a 

kvality doporučení vydaných úřadem 

OLAF; 

61. konstatuje, že v roce 2013 úřad OLAF 

získal dosud největší množství informací a 

vydal nebývale vysoký počet doporučení;  
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Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá dozorčí výbor úřadu OLAF, 

aby informoval Parlament o délce 

vyšetřování OLAF a o metodách výpočtu 

této délky, protože v roce 2012 došlo ke 

změně metodiky; poukazuje na to, že tato 

změna může uměle snížit zdánlivou délku 

vyšetřování; vyzývá dozorčí výbor, aby 

podrobně analyzoval kvalitu informací, jež 

poskytuje úřad OLAF, včetně zpráv 

evropským orgánům; 

62. vyzývá dozorčí výbor úřadu OLAF, 

aby informoval Parlament o délce 

vyšetřování OLAF a o metodách výpočtu 

této délky, protože v roce 2012 došlo ke 

změně metodiky; vyzývá dozorčí výbor, 

aby podrobně analyzoval kvalitu informací, 

jež poskytuje úřad OLAF, včetně zpráv 

evropským orgánům; 
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