
 

AM\1052747SK.doc  PE550.024v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

4.3.2015 A8-0024/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie správu Komisie s 
názvom Ochrana finančných záujmov 
Európskej únie – Boj proti podvodom – 
Výročná správa za rok 2013 (ďalej len 
„výročná správa“ Komisie); víta širokú 
škálu právnych a administratívnych 
opatrení prijatých Komisiou od roku 2011, 
vytvárajúcich nové prostredie pre ďalšie 
posilnenie politiky na ochranu finančných 
záujmov Únie; zdôrazňuje, že súčasný 
nedostatok výsledkov v boji proti 
podvodom nie je spôsobený nedostatočnou 
reguláciou, ale nedostatočnou 
implementáciou; žiada Komisiu, aby 
reagovala na požiadavky Parlamentu 
uvedené v jeho predchádzajúcich 
výročných správach o ochrane finančných 
záujmov včasnejšie, t. j. v následnej správe 
Komisie; 

2. berie na vedomie správu Komisie s 
názvom Ochrana finančných záujmov 
Európskej únie – Boj proti podvodom – 
Výročná správa za rok 2013 (ďalej len 
„výročná správa“ Komisie); víta širokú 
škálu právnych a administratívnych 
opatrení prijatých Komisiou od roku 2011, 
vytvárajúcich nové prostredie pre ďalšie 
posilnenie politiky na ochranu finančných 
záujmov Únie; zdôrazňuje, že súčasné 
nedostatočné výsledky v boji proti 
podvodom nie sú spôsobené 
nedostatočnou reguláciou, ale 
nedostatočnou implementáciou; žiada 
Komisiu, aby reagovala na požiadavky 
Parlamentu uvedené v jeho 
predchádzajúcich výročných správach 
o ochrane finančných záujmov včasnejšie, 
t. j. v následnej správe Komisie; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poznamenáva, že hoci celkový finančný 
dosah nepodvodných nezrovnalostí 
oznámených v roku 2013 klesol na 
približne 1,84 miliardy EUR, čo je o 36 % 
menej ako v roku 2012, počet takýchto 
zaznamenaných nezrovnalostí vzrástol o 17 
% v porovnaní s predchádzajúcim rokom; 
ďalej konštatuje, že počet oznámených 
podvodných nezrovnalostí v roku 2013 sa 
zvýšil až o 30 % v porovnaní s rokom 
2012, zatiaľ čo ich finančný dosah 
predstavujúci 309 miliónov EUR z 
finančných prostriedkov EÚ sa znížil o 21 
%; 

5. poznamenáva, že hoci celkový finančný 
dosah nepodvodných nezrovnalostí 
oznámených v roku 2013 klesol na 
približne 1,84 miliardy EUR, čo je o 38 % 
menej ako v roku 2012, počet takýchto 
zaznamenaných nezrovnalostí vzrástol o 16 
% v porovnaní s predchádzajúcim rokom; 
ďalej konštatuje, že počet oznámených 
podvodných nezrovnalostí v roku 2013 sa 
zvýšil až o 30 % v porovnaní s rokom 
2012, zatiaľ čo ich finančný dosah 
predstavujúci 309 miliónov EUR z 
finančných prostriedkov EÚ sa znížil o 21 
%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. je znepokojený tým, že v roku 2013 bola 
miera úspešnosti vymáhania pre prípady 
podvodov len 23,74 %, čo je pod 
priemernou mierou 33,5 % v období rokov 
2008 – 2012; poukazuje na to, že miera 
úspešnosti vymáhania v prípadoch 
nezrovnalostí nahlásených za rok 2013 je 
67,9 %; zdôrazňuje zodpovednosť orgánov 
členských štátov a útvarov Komisie pri 
vymáhaní neoprávnene vyplatených súm a 
vyzýva ich, aby túto zodpovednosť riadne 
prevzali a podstatne zvýšili mieru 
úspešnosti vymáhania v prípadoch 
podvodu, ktorá je na výrazne nízkej úrovni 
v porovnaní s mierou úspešnosti 
vymáhania pre nepodvodné nezrovnalosti; 

7. je znepokojený tým, že v roku 2013 bola 
v databáze OWNRES miera úspešnosti 
vymáhania pre prípady podvodov len 23,74 
%, čo je pod priemernou mierou 33,5 % 
v období rokov 2008 – 2012; poukazuje na 
to, že miera úspešnosti vymáhania 
v prípadoch nezrovnalostí nahlásených za 
rok 2013 je 67,9 %; zdôrazňuje vo 
všeobecnosti zodpovednosť orgánov 
členských štátov a útvarov Komisie pri 
vymáhaní neoprávnene vyplatených súm a 
vyzýva ich, aby túto zodpovednosť riadne 
prevzali a podstatne zvýšili mieru 
úspešnosti vymáhania v prípadoch 
podvodu, ktorá je vo všeobecnosti na 
výrazne nízkej úrovni v porovnaní s 
mierou úspešnosti vymáhania pre 
nepodvodné nezrovnalosti; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. konštatuje, že v päťročnom horizonte 
predstavuje miera úspešnosti vymáhania v 
prípade nezrovnalostí oznámených ako 
podvody 54,4 % a v prípade nepodvodných 
nezrovnalostí 63,9 %; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby ďalej zlepšovala postup 
vymáhania, aby sa tak stal časovo 
primeranejším; 

10. konštatuje, že v prípade výdavkov v 
rámci centralizovaného riadenia 
v päťročnom horizonte predstavuje miera 
úspešnosti vymáhania v prípade 
nezrovnalostí oznámených ako podvody 
54,4 % a v prípade nepodvodných 
nezrovnalostí 63,9 %; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby ďalej zlepšovala postup 
vymáhania, aby sa tak stal časovo 
primeranejším; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený tým, že v roku 2013 sa 
väčšina stanovených súm v databáze 
OWNRES v EÚ-28 týkala colného režimu 
„prepustenie do voľného obehu“ pre 
prípady podvodov (93 %) aj prípady 
nezrovnalostí (87 %); vyzýva Komisiu, aby 
prijala potrebné opatrenia zamerané na 
posilnenie colného režimu „prepustenie do 
voľného obehu“, aby sa tak zabezpečila 
jeho menšia náchylnosť na výskyt 
podvodov a nezrovnalostí; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že viaceré 
projekty financované Európskou 
investičnou bankou boli zasiahnuté 
korupciou a podvodom; domnieva sa, že 
dokument EIB z 8. novembra 2013, ktorý 
vymedzuje politiku EIB v oblasti 
predchádzania a bránenia korupčným 
praktikám, podvodom, kolúziám, 
prekážkam, praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, poukazuje na 
to, že v mnohých prípadoch bola počas 
realizácie projektov financovaných EIB 
vykonávaná kontrola nedostatočná; žiada 
preto, aby v prípade preukázaného 
podvodu alebo korupcie bola EIB povinná 
pozastaviť a/alebo zablokovať akékoľvek 
plánované alebo priebežné financovanie 
príslušného projektu; 

13. je znepokojený tým, že v roku 2013 sa 
väčšina stanovených súm v databáze 
OWNRES v EÚ-28 týkala colného režimu 
„prepustenie do voľného obehu“ pre 
prípady podvodov (93 %) aj prípady 
nezrovnalostí (87 %); vyzýva Komisiu, aby 
prijala potrebné opatrenia zamerané na 
posilnenie colného režimu „prepustenie do 
voľného obehu“, aby sa tak zabezpečila 
jeho menšia náchylnosť na výskyt 
podvodov a nezrovnalostí;  

(Vypustený text sa má presunúť do nového 

odseku pod nadpisom „výdavky“.) 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. berie na vedomie, že v roku 2013 
Komisia vykonala 217 prerušení platieb v 
oblasti politiky súdržnosti a že 131 z nich, 
predstavujúc sumu takmer 2 milióny EUR, 
bolo na konci roka ešte stále 
nevyriešených; okrem toho berie na 
vedomie, že Komisia prijala štyri 
rozhodnutia o pozastavení platieb v roku 
2013 a dve v januári 2014; 

33. berie na vedomie, že v roku 2013 
Komisia uzavrela 217 prípadov prerušenia 
platieb v oblasti politiky súdržnosti a že 
131 z nich, predstavujúc sumu 1 977 
miliónov EUR, bolo na konci roka ešte 
stále nevyriešených; okrem toho berie na 
vedomie, že Komisia prijala 15 rozhodnutí 
o pozastavení platieb v roku 2013 a dve v 
januári 2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že odporúčania, ktoré 
Komisia adresovala členským štátom 
v roku 2012, a to najmä o koordinačných 
útvaroch pre boj proti podvodom, 
spoločných pravidlách týkajúcich sa 
podvodov, reforme verejného obstarávania, 
oznamovaných podvodných 
nezrovnalostiach, systémoch previerok a 
kontrol a systémoch hodnotenia rizika, boli 
vo všeobecnosti primerané, a vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré 
obavy neboli plne vyriešené; konštatuje 
napríklad, že nie všetky členské štáty 
uskutočnili prípravy na vykonávanie 
viacročného finančného rámca (VFR) na 
roky 2014 – 2020 a jeho ustanovení 
týkajúcich sa predchádzania podvodom; 
žiada členské štáty, aby sa zaoberali 
odporúčaniami, ktoré Komisia vydala v 
roku 2012, aby zabezpečili úplné splnenie 
odporúčaní, ktoré im Komisia adresovala 
vo svojej správe za rok 2011, a aby 
poskytli odôvodnené vysvetlenie v prípade, 
že tieto odporúčania nemôžu splniť; 

36. konštatuje, že odporúčania, ktoré 
Komisia adresovala členským štátom 
v roku 2012 a o ktorých stave 
implementácie Komisia informovala vo 
svojej výročnej správe za rok 2013, a to 
najmä o koordinačných útvaroch pre boj 
proti podvodom, spoločných pravidlách 
týkajúcich sa podvodov, reforme verejného 
obstarávania, oznamovaných podvodných 
nezrovnalostiach, systémoch previerok a 
kontrol a systémoch hodnotenia rizika, boli 
vo všeobecnosti primerané, a vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré 
obavy neboli plne vyriešené; konštatuje 
napríklad, že nie všetky členské štáty 
uskutočnili prípravy na vykonávanie 
viacročného finančného rámca (VFR) na 
roky 2014 – 2020 a jeho ustanovení 
týkajúcich sa predchádzania podvodom; 
žiada členské štáty, aby sa zaoberali 
odporúčaniami, ktoré Komisia vydala v 
roku 2012, aby zabezpečili úplné splnenie 
odporúčaní, ktoré im Komisia adresovala 
vo svojej správe za rok 2011, ako aj vo 
svojej správe za rok 2013, a aby poskytli 
odôvodnené vysvetlenie v prípade, že tieto 
odporúčania nemôžu splniť; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36a. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že viaceré projekty 
financované Európskou investičnou 
bankou boli zasiahnuté korupciou a 
podvodom; domnieva sa, že dokument 
EIB z 8. novembra 2013, ktorý vymedzuje 
politiku EIB v oblasti predchádzania a 
bránenia korupčným praktikám, 
podvodom, kolúziám, prekážkam, praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu, poukazuje na to, že v mnohých 
prípadoch bola počas realizácie projektov 
financovaných EIB vykonávaná kontrola 
nedostatočná; žiada preto, aby v prípade 
preukázaného podvodu alebo korupcie 
bola EIB povinná pozastaviť a/alebo 
zablokovať akékoľvek plánované alebo 
priebežné financovanie príslušného 
projektu; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zachovala svoju prísnu politiku 
prerušovania a pozastavovania platieb; 

52. naliehavo vyzýva Komisiu, aby znovu 
začala používať prerušovanie a 
pozastavovanie platieb s cieľom 
predchádzať nezrovnalostiam a riziku 
chýb pri riadnom využívaní finančných 
prostriedkov EÚ; žiada Komisiu, aby 
informovala o skutočnom príspevku 
prerušovania a pozastavovania platieb k 
obmedzovaniu nezrovnalostí a chýb; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. konštatuje, že v roku 2013 OLAF vydal 
353 odporúčaní pre administratívne, 
disciplinárne, finančné alebo justičné 
opatrenie, ktoré majú prijať príslušné 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ 
alebo príslušné vnútroštátne orgány, a že 
suma približne 402,8 milióna EUR sa 
odporučila na vymáhanie; je znepokojený 
tým, že miera podania obžaloby na základe 
súdnych odporúčaní úradu OLAF v období 
2006 – 2013 je len asi 54 %; vyjadruje 
znepokojenie nad skutočnosťou, že nízka 
miera podania obžaloby takisto vrhá zlé 
svetlo na kvalitu a použiteľnosť výsledkov 
vyšetrovania úradu OLAF; vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne zlepšila 
účinnosť úradu OLAF; považuje 
plnohodnotný a riadny dohľad dozorného 
výboru nad záležitosťami úradu OLAF 
(bez zasahovania do prebiehajúcich 
vyšetrovaní) za nevyhnutný, a preto 
naliehavo vyzýva Komisiu a úrad OLAF, 
aby zlepšili súčasnú situáciu, keď dozorný 
výbor nie je schopný plniť svoj účel; ďalej 
vyjadruje poľutovanie nad neexistenciou 
dostupných informácií o miere usvedčenia 
páchateľov v prípadoch týkajúcich sa 
trestných činov proti rozpočtu Únie; 

59. víta dobré výsledky prezentované v 
správe úradu OLAF za rok 2013; berie na 
vedomie, že priemerná dĺžka vyšetrovaní 
sa postupne znížila z 29,3 mesiaca v roku 
2011 na 23,6 mesiaca v roku 2012 a na 
21,8 mesiaca v roku 2013; konštatuje, že v 
roku 2013 OLAF vydal 353 odporúčaní pre 
administratívne, disciplinárne, finančné 
alebo justičné opatrenie, ktoré majú prijať 
príslušné inštitúcie, orgány, úrady a 
agentúry EÚ alebo príslušné vnútroštátne 
orgány, a že suma približne 402,8 milióna 
EUR sa odporučila na vymáhanie; je 
znepokojený tým, že miera podania 
obžaloby na základe súdnych odporúčaní 
úradu OLAF v období 2006 – 2013 je len 
asi 54 %;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. berie na vedomie, že v roku 2013 bolo 
úradu OLAF podľa jeho vlastných 
informácií doručené najväčšie množstvo 
informácií, ktoré bolo doteraz 
zaznamenané, a že úrad OLAF tvrdí, že 
vydal nebývalý počet odporúčaní; 
poukazuje na to, že metóda počítania 
prichádzajúcich informácií a vydaných 
odporúčaní sa takisto zmenila; žiada 
dozorný výbor, aby zanalyzoval účinky 
týchto zmien údajov a kvalitu odporúčaní 
vydaných úradom OLAF; 

61. berie na vedomie, že v roku 2013 bolo 
úradu OLAF doručené najväčšie množstvo 
informácií, ktoré bolo doteraz 
zaznamenané, a že úrad OLAF vydal 
nebývalý počet odporúčaní;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva dozorný výbor úradu OLAF, 
aby informoval Parlament o trvaní 
vyšetrovaní úradu OLAF a o metóde 
takéhoto výpočtu, keďže táto metóda sa v 
roku 2012 zmenila; poukazuje na to, že 
táto zmena môže umelo znížiť zjavné 
trvanie vyšetrovaní; žiada dozorný výbor, 
aby dôkladne zanalyzoval kvalitu 
informácií, ktoré poskytol OLAF, vrátane 
správ inštitúciám; 

62. vyzýva dozorný výbor úradu OLAF, 
aby informoval Parlament o trvaní 
vyšetrovaní úradu OLAF a o metóde 
takéhoto výpočtu, keďže táto metóda sa v 
roku 2012 zmenila; žiada dozorný výbor, 
aby dôkladne zanalyzoval kvalitu 
informácií, ktoré poskytol OLAF, vrátane 
správ inštitúciám; 

Or. en 

 
 


