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22.4.2015 A8-0101/5 

Pozměňovací návrh  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že Komise, která 
byla ve funkci v roce 2013, představuje 
konec víceletého programového období, za 
které nová Komise nemůže zodpovídat, a 
Parlament může pouze doporučit, aby 
bylo vyvozeno ponaučení zejména 
z udílení absolutoria a z dopadů finanční 
a sociální krize; konstatuje, že rok 2013 
znamená historický přelom, pokud jde 
o změny v politických a hospodářských 
výzvách a o dopad těchto výzev, což nás 
všechny zavazuje, abychom přezkoumali 
své priority a dosažené výsledky; vítá 
pokrok, kterého bylo dosaženo, a žádá 
Komisi spolu s dalšími orgány, aby pro 
dosažení transparentnosti a řádné správy 
věcí veřejných v Evropě přijaly přístup 
zaměřený na výkonnost; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Pozměňovací návrh  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Název po bodu odůvodnění E 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Sdílené řízení: nedostatky Komise 
a členských států v oblasti řízení 

Sdílené a decentralizované řízení: 
nedostatky Komise a členských států 
v oblasti řízení 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Pozměňovací návrh  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. nemůže politicky zajistit, aby kontrolní 
postupy Komise a členských států 
poskytovaly nezbytné záruky legality a 
správnosti všech uskutečněných operací 
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, 
což je patrné z výhrad generálního ředitele 
GŘ AGRI v jeho výroční zprávě o činnosti 
ze dne 31. března 2014; 

1. je znepokojen množstvím výhrad 
generálního ředitele GŘ AGRI v jeho 
výroční zprávě o činnosti ze dne 31. března 
2014; 

– ABB02 – tržní opatření: riziková 
částka je 198,3 mil. EUR; sedm systémů 
podpor v devíti členských státech s 11 
výhradami; Polsko 77,6 mil. EUR, 
Španělsko 54 mil. EUR, Francie 32,4 mil. 
EUR, Nizozemsko 16,4 mil. EUR, Spojené 
království 8,5 mil. EUR, Itálie 5 mil. EUR, 
Česká republika 2 mil. EUR, Rakousko 1,9 
mil. EUR, Švédsko 0,5 mil. EUR; 

– ABB02 – tržní opatření: riziková 
částka je 198,3 mil. EUR; sedm systémů 
podpor v devíti členských státech s 11 
výhradami; Polsko 77,6 mil. EUR, 
Španělsko 54 mil. EUR, Francie 32,4 mil. 
EUR, Nizozemsko 16,4 mil. EUR, Spojené 
království 8,5 mil. EUR, Itálie 5 mil. EUR, 
Česká republika 2 mil. EUR, Rakousko 1,9 
mil. EUR, Švédsko 0,5 mil. EUR; 

– ABB03 – přímé platby: riziková 
částka je 652 mil. EUR; dotčeno 20 
platebních agentur z 6 členských států: 
Španělsko (15 z 17 platebních agentur) 153 
mil. EUR, Francie 203,4 mil. EUR, 
Spojené království – PRA Anglie 118 mil. 
EUR, Řecko 117,8 mil. EUR, Maďarsko 
36,6 mil. EUR, Portugalsko 28 mil. EUR; 

– ABB03 – přímé platby: riziková 
částka je 652 mil. EUR; dotčeno 20 
platebních agentur z 6 členských států: 
Španělsko (15 z 17 platebních agentur) 153 
mil. EUR, Francie 203,4 mil. EUR, 
Spojené království – PRA Anglie 118 mil. 
EUR, Řecko 117,8 mil. EUR, Maďarsko 
36,6 mil. EUR, Portugalsko 28 mil. EUR; 

– ABB04 – výdaje v oblasti rozvoje 
venkova: riziková částka je 599 mil. EUR; 

– ABB04 – výdaje v oblasti rozvoje 
venkova: riziková částka je 599 mil. EUR; 
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dotčeno 31 platebních agentur z 19 
členských států: Belgie, Bulharsko (56,8 
mil. EUR), Kypr, Německo (Bavorsko, 
Braniborsko), Dánsko, Španělsko 
(Andalusie, Asturie, Kastilie la Mancha, 
Kastilie a Leon, FOGGA Galicie, Madrid), 
Finsko, Francie (ODARC, ASP (70,3 mil. 
EUR)), Spojené království (SGRPID 
Skotsko, RPA Anglie), Řecko, Irsko, Itálie 
(AGEA (52,6 mil. EUR), AGREA Emilia-
Romagna, OPR Lombardie, OPPAB 
Bolzano, ARCEA Kalábrie), 
Lucembursko, Nizozemsko, Polsko (56,7 
mil. EUR), Portugalsko (51,7 mil. EUR), 
Rumunsko (EUR 138,9 mil. EUR) 
a Švédsko; 

dotčeno 31 platebních agentur z 19 
členských států: Belgie, Bulharsko (56,8 
mil. EUR), Kypr, Německo (Bavorsko, 
Braniborsko), Dánsko, Španělsko 
(Andalusie, Asturie, Kastilie la Mancha, 
Kastilie a Leon, FOGGA Galicie, Madrid), 
Finsko, Francie (ODARC, ASP (70,3 mil. 
EUR)), Spojené království (SGRPID 
Skotsko, RPA Anglie), Řecko, Irsko, Itálie 
(AGEA (52,6 mil. EUR), AGREA Emilia-
Romagna, OPR Lombardie, OPPAB 
Bolzano, ARCEA Kalábrie), 
Lucembursko, Nizozemsko, Polsko (56,7 
mil. EUR), Portugalsko (51,7 mil. EUR), 
Rumunsko (EUR 138,9 mil. EUR) 
a Švédsko; 

– ABB05: riziková částka je 2,6 mil. 
EUR – výdaje IPARD pro Turecko 

– ABB05: riziková částka je 2,6 mil. 
EUR – výdaje IPARD pro Turecko; 

 uznává, že tyto výhrady jsou sice známkou 
nedostatků v systémech kontroly 
v členských státech, avšak jsou také 
účinným nástrojem používaným Komisí 
k tomu, aby se urychlily kroky ze strany 
členských států směřující k odstranění 
těchto nedostatků, a byl tak chráněn 
rozpočet EU; vítá skutečnost, že výhrady 
obsažené ve výroční zprávě o činnosti za 
rok 2013 byly cílenější než v předchozích 
letech; doporučuje, aby Komise sledovala 
provádění akčních plánů zahájených na 
základě těchto výhrad, aby i nadále 
používala preventivní a nápravné nástroje 
na ochranu rozpočtu Unie a podávala 
Parlamentu zprávy, které by mu umožnily 
sledovat opatření přijatá k nápravě 
zjištěných nedostatků a především 
ospravedlnit před veřejností rozhodnutí o 
udělení absolutoria; 

  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Pozměňovací návrh  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 37 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
37. poukazuje na to, že 14 nástrojů 
finančního inženýrství zřídily členské státy 
v rámci fondu pro rozvoj venkova; 
konstatuje, že 443,77 mil. EUR z rozpočtu 
Unie bylo do konce roku 2013 vyplaceno 
bankám v Rumunsku, Bulharsku, Řecku, 
Itálii a Litvě; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že z této částky se ani euro nedostalo 
ke konečným příjemcům; podotýká, že 
v případě šesti nástrojů finančního 
inženýrství zřízených v rámci Evropského 
rybářského fondu bylo 72,37 mil. EUR 
vyplaceno bankám v Řecku, Rumunsku, 
Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku 
a Nizozemsku; konstatuje, že dostupné 
částky byly plně vyplaceny konečným 
příjemcům pouze v Lotyšsku, zatímco 
v Rumunsku bylo konečným příjemcům 
vyplaceno pouze 28 % prostředků, 
v Bulharsku 77 %, v Estonsku 91 % a nula 
v Nizozemsku a Řecku92 ; 

37. poukazuje na to, že 14 nástrojů 
finančního inženýrství zřídily členské státy 
v rámci fondu pro rozvoj venkova; 
konstatuje, že na konci roku 2013 bylo 
443,77 mil. EUR převedeno z programů 
rozvoje venkova do finančních nástrojů; 
konstatuje, že 1 981 příjemců v dotčených 
šesti členských státech do 31. prosince 
2013 skutečně vyčerpalo 429 milionů 
EUR z 510 milionů EUR, které byly v 
rámci programů rozvoje venkova v letech 
2007–2013 určeny na finanční nástroje; 
podotýká, že v případě šesti nástrojů 
finančního inženýrství zřízených v rámci 
Evropského rybářského fondu bylo 
72,37 mil. EUR vyplaceno bankám 
v Řecku, Rumunsku, Bulharsku, Estonsku, 
Lotyšsku a Nizozemsku; konstatuje, že 
dostupné částky byly plně vyplaceny 
konečným příjemcům pouze v Lotyšsku, 
zatímco v Rumunsku bylo konečným 
příjemcům vyplaceno pouze 28 % 
prostředků, v Bulharsku 77 %, v Estonsku 
91 % a nula v Nizozemsku a Řecku92 ; 

92 Informace poskytnuté místopředsedkyní 
Komise Kristalinou Georgievovou 
v průběhu postupu udělování absolutoria. 

92 Informace poskytnuté místopředsedkyní 
Komise Kristalinou Georgievovou 
v průběhu postupu udělování absolutoria. 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Pozměňovací návrh  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Název po bodu 49 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Členské státy s nejhoršími výsledky Výsledky členských států 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Pozměňovací návrh  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 51 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. poukazuje na to, že podle údajů 
o částkách a procentních podílech 
rizikových částek v Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti, které poskytl 
Účetní dvůr (zdrojové údaje jsou obsaženy 
ve výročních zprávách o činnosti GŘ pro 
zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začlenění a GŘ pro regionální a městskou 
politiku za rok 2013), vykazovaly nejvyšší 
míru chyb Slovensko, Spojené království 
a Španělsko; 

51. poukazuje na to, že podle údajů 
uvedených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ pro regionální a městskou politiku za 
rok 2013 je riziko chyb jako vážený 
průměr odhadu pro každý operační 
program, jemuž je poskytována podpora 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti, nižší než 1 % 
v Lucembursku (0,03 %), ve Finsku 
(0,29 %), v Estonsku (0,43 %), na Maltě 
(0,89 %) a v Portugalsku (0,88 %) a 5 % 
nebo více činí tento podíl ve Slovinsku 
(5 %), Španělsku (6,18 %) a na Slovensku 
(11,48 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Pozměňovací návrh  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 51 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51 a. poukazuje na to, že podle údajů 
uvedených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ pro zaměstnanost, sociální věci 
a sociální začleňování za rok 2013 je 
riziko chyb jako vážený průměr odhadu 
pro každý operační program, jemuž je 
poskytována podpora z Evropského 
sociálního fondu, nižší než 1 % 
v Rakousku a Dánsku (0,8 %), Bulharsku 
a Polsku (0,6 %), Estonsku (0,4 %), ve 
Finsku (0,1 %), v Maďarsku a na Maltě 
(0,9 %) a 5 % nebo více činí tento podíl 
v Rumunsku (6,6 %), ve Spojeném 
království (8,8 %) a v Belgii (9,3 %); 

Or. en 



 

AM\1058946CS.doc  PE555.121v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
22.4.2015 A8-0101/12 

Pozměňovací návrh  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 52 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. poukazuje na to, že podle údajů 
o částkách a procentních podílech 
rizikových částek v Evropském 
zemědělském záručním fondu 
a Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova, které poskytl Účetní dvůr 
(zdrojové údaje jsou obsaženy ve 
výročních zprávě o činnosti GŘ pro 
zemědělství a rozvoj venkova), vykazovaly 
nejvyšší míru chyb Rumunsko, Bulharsko 
a Portugalsko; 

52. poukazuje na to, že podle údajů 
uvedených v přílohách k výroční zprávě 
o činnosti GŘ AGRI za rok 2013 je 
upravené zbytkové riziko chyb pro každé 
odvětví následující: 

 – tržní opatření: méně než 1 % v Belgii 
(0,92 %), Bulharsku (0,91 %), Maďarsku 
(0,41 %), Irsku (0,90 %), Lucembursku 
(0,85 %), Lotyšsku (0,65%), Rumunsku 
(0,95 %) a na Slovensku (0,08 %); více 
než 5 % v Rakousku (8,57 %), České 
republice (14,48 %), ve Španělsku (10,89 
%), Francii (6,37 %), v Nizozemsku 
(19,40 %), Polsku (19,05 %) a ve 
Spojeném království (20,21 %); 

 – přímé platby: méně než 1 % v Belgii 
(0,14 %), České republice (0,39 %), 
Německu (0,63 %), Estonsku (0,94 %), na 
Maltě (0,03 %), v Polsku (0,97 %), ve 
Švédsku (0,41 %) a Slovinsku (0,85 %) a 
více než 5 % v Řecku (5,17 %); 
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 – rozvoj venkova: v žádném z členských 
států není upravená zbytková míra chyb 
nižší než 1 % a pouze v Německu, 
Estonsku a na Maltě je tato hodnota nižší 
než 2 %; více než 5 % činí tato míra v 
Bulharsku (14,36 %), Dánsku (6,60 %), 
ve Francii (7,26 %), v Řecku (12,37 %), 
Itálii (5,10 %), Lucembursku (6,31 %), 
Nizozemsku (5,77 %), Portugalsku (7,87 
%), Rumunsku (11,43 %) a ve Švédsku 
(5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Pozměňovací návrh  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 70 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. lituje, že platby z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) 
nebyly v roce 2013 prosty významných 
chyb, přičemž Účetní dvůr odhadl 
nejpravděpodobnější míru chyb na 3,6 % 
(3,8 % v roce 2012)101, a že z pěti 
kontrolních systémů posuzovaných 
z hlediska zaúčtovaných plateb byly dva 
shledány neúčinnými, dva částečně 
účinnými a pouze jeden byl posouzen jako 
účinný; 

70. lituje, že platby z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) 
nebyly v roce 2013 prosty významných 
chyb, přičemž Účetní dvůr odhadl 
nejpravděpodobnější míru chyb na 3,6 % 
(3,8 % v roce 2012)101, uznává však, že se 
míra chyb mezi lety 2012 a 2013 snížila, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
účinné systémy kontroly zaúčtovaných 
plateb; 

__________________ __________________ 
101 Značně se zvýšila frekvence: z 41 % 
v roce 2012 na 61 % v roce 2013. 
 

101 Značně se zvýšila frekvence: z 41 % 
v roce 2012 na 61 % v roce 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Pozměňovací návrh  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 81 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. poukazuje na to, že nejvyšší míru chyb 
vykazovalo těchto pět platebních agentur: 
5. Spojené království, RPA 

vypouští se 

1. Spojené 
království, RPA 

5,66 % (dle čl. 
státu: 0,67 %) 

 

2. Řecko, 
OKEPE 

5,17 % (dle čl. 
státu: 0,83 %) 

 

3. Španělsko, 
AVGA 

4,71 % (dle čl. 
státu: 1,93 %) 

 

4. Portugalsko, 
IFAP 

4,37% (dle čl. 
státu: 0,82 %) 

 

5. Rumunsko, 
PIAA 

4,27% (dle čl. 
státu: 1,77 %) 

 

Or. en 

 
 


