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22.4.2015 A8-0101/15 

Pozměňovací návrh  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. lituje, že platný legislativní rámec 
neumožňuje uložit sankce za poskytování 
vědomě či nevědomě nesprávných 
údajů104 ze strany platebních agentur; 

82. vyzývá Komisi, aby využila veškerá 
opatření, jež má k dispozici, včetně 
aktivního sledování činnosti 
certifikačních orgánů v oblasti zákonnosti 
a správnosti, s cílem zlepšit kvalitu 
kontroly prováděné členskými státy, a tím 
i spolehlivost jejich kontrolních statistik; 

__________________ __________________ 

104 Viz odpověď Komise na otázku 
k písemnému zodpovězení č. 11, slyšení 
CONT s komisařem Philem Hoganem dne 
1. prosince 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Pozměňovací návrh  16 

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 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. konstatuje, že státem s nejhoršími 
výsledky bylo podle údajů uvedených ve 
zprávě o činnosti GŘ AGRI106 za rok 2013 
Bulharsko s mírou zpětného získání 
prostředků ve výši 4 %, dále Řecko (21 
%), Francie (25 %), Slovinsko (25 %), 
Slovensko (27 %) a Maďarsko (33 %); je 
znepokojen obzvláště varovně nízkými 

mírami zpětného získání prostředků 

v některých oblastech a požaduje od 
Komise zprávu o příčinách a možnostech 

zlepšení; 

90. je znepokojen některými obzvláště 
varovně nízkými mírami zpětného získání 

prostředků a požaduje od Komise zprávu 

o příčinách a možnostech zlepšení; 

__________________ __________________ 

106 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ AGRI 
za rok 2013, příloha 10, tabulka 51: „nové 
případy zahájené od roku 2007“. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Pozměňovací návrh  17 

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 107 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

107. doporučuje Komisi, aby aktivně 

sledovala uplatňování nápravných opatření 

týkajících se nedostatků v kontrolním 

systému uplatňovaném u podpory EU pro 

seskupení producentů ovoce a zeleniny 

v Polsku, Rakousku, Nizozemsku 

a Spojeném království; 

107. doporučuje Komisi, aby aktivně 

sledovala uplatňování nápravných opatření 

týkajících se nedostatků v kontrolním 

systému uplatňovaném u podpory EU pro 

uznávání seskupení producentů ovoce 
a zeleniny v Polsku, a v operačních 
programech pro organizace producentů 
v Rakousku, Nizozemsku a Spojeném 
království; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Pozměňovací návrh  18 

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 133 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

133. poukazuje na to, že v případě výdajů 

z EFRR a Fondu soudržnosti se hlavní 

rizika nesouladu s předpisy týkají: chyb ve 
veřejných zakázkách (39 %), 
nezpůsobilých projektů/aktivit nebo 
příjemců (22 %), nezpůsobilých nákladů 
uvedených v prohlášeních o výdajích 
(21 %) a nedodržování vnitrostátních 
pravidel pro poskytování státní podpory; 

133. poukazuje na to, že v případě výdajů 

z EFRR a Fondu soudržnosti, jakož i 
výdajů na mobilitu, dopravu a energetiku, 
se hlavní rizika chyb týkají nesouladu 
s předpisy v oblasti veřejných zakázek, 
nezpůsobilých projektů a nezpůsobilých 

nákladů a v případě EFRR a Fondu 
soudržnosti nedodržování vnitrostátních 
pravidel pro poskytování státní podpory; 
vítá opatření přijatá Komisí ke zmírnění 
těchto rizik a vybízí k tomu, aby byly 
řídícím orgánům i nadále poskytovány 
pokyny a odborná příprava týkající se 
zjištěných rizik; očekává, že nová nařízení 
a pravidla na programové období 2014–
2020 budou přispívat ke snížení rizika 
chyb a k lepší výkonnosti zjednodušením a 
vyjasněním postupů; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Pozměňovací návrh  19 

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 134 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

134. konstatuje, že orgány členských států 

předaly 322 zpráv z vnitrostátního auditu 

svých operačních programů a že podle 

těchto zpráv byla v 209 případech (65 %) 

míra chyb pod hranicí 2 %; konstatuje, že 
tam, kde Komise údaje prověřila, potvrdila 
oznámení členských států ohledně míry 
chyb u 78 vnitrostátních auditních zpráv; 
konstatuje, že 244 auditních zpráv musela 
Komise opravit116 ; žádá Komisi, aby 
v budoucnosti podrobně informovala 
o změnách míry chyb, které provedl GŘ 
REGIO; 

134. konstatuje, že orgány členských států 

předaly 322 zpráv z vnitrostátního auditu 

svých operačních programů a že podle 

těchto zpráv byla v 209 případech (65 %) 

míra chyb pod hranicí 2 %; poukazuje na 
to, že celkově vyhodnotilo GŘ 89 % 
vykázaných měr chyb jako spolehlivý 
zdroj informací pro účely výpočtu rizika 
k platbám za rok 2013, a to tak, že 
potvrdilo ty míry chyb, které byly vykázány 
ve výročních kontrolních zprávách v 68 % 
vykázaných chyb, nebo tak, že bylo ve 
21 % případů schopno přepočítat míru 
chyb na základě všech informací 
dodaných auditním orgánem a ověřených 
auditory GŘ; konstatuje, že po provedené 
analýze výročních kontrolních zpráv se 
GŘ REGIO domnívá, že může potvrdit 
auditní zprávy auditních orgánů v případě 
304 programů (94 %); 

__________________ __________________ 

116 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ 
REGIO za rok 2013, příloha, s. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Pozměňovací návrh  20 

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 135 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

135. podotýká, že v případě Slovenska 
označila Komise všechny míry chyb 
stanovené na základě vnitrostátních auditů 

za nespolehlivé, v případě Maďarska to 
bylo u 10 z 15, v případě Bulharska 
u dvou ze sedmi a v případě Belgie u jedné 
ze čtyř; žádá Komisi, aby prokázala, zda 
a jak byla tato situace napravena díky 
stanoveným paušálním opravám na 
ochranu rozpočtu Unie (25 % u jednoho 
programu a 10 % u devíti programů na 
Slovensku, 2 v Bulharsku a Itálii a 1 
v Belgii117); 

135. podotýká, že GŘ REGIO označilo: 

 – za spolehlivé všechny míry chyb 
stanovené na základě vnitrostátních auditů 

u operačních programů, které byly 
vykázány 6 členskými státy (Rakousko, 
Finsko, Francie, Lucembursko, 
Portugalsko a Nizozemsko); 

 – za „nespolehlivé/paušální sazba“ 
všechny míry chyb stanovené na základě 
vnitrostátních auditů u operačních 
programů, které byly vykázány 2 
členskými státy (Slovensko a Slovinsko); 

 – za spolehlivé, včetně spolehlivých, ale 
vyžadujících přepočtení, míry chyb 
stanovené na základě vnitrostátních 
auditů u operačních programů, které byly 
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vykázány většinou členských států; 

 – míry chyb stanovené na základě 
vnitrostátních auditů, které byly vykázány 
6 členskými státy (Belgie, Bulharsko, 
Německo, Maďarsko, Itálie a Spojené 
království), za spolehlivé a/nebo 
„spolehlivé/přepočteno“ v případě 
některých z jejich operačních programů 
a za „nespolehlivé/paušální sazba“ 
v případě jejich jiných operačních 
programů; 

__________________ __________________ 

117 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ 
REGIO za rok 2013, příloha, s. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Pozměňovací návrh  21 

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 136 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

136. zdůrazňuje, že vykazování chyb bylo 
zvláště nespolehlivé u těchto operačních 
programů: 

vypouští se 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Pozměňovací návrh  22 

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 141 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

141. plně podporuje přístup Komise ve 
věci přerušování a pozastavování plateb; 

141. rozhodně podporuje přerušení 
a pozastavení plateb, striktně používanými 
Komisí jako preventivní nástroj 
pro předcházení nesrovnalostem; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Pozměňovací návrh  23 

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 146 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

146. konstatuje, že v roce 2013 rozhodla 

Komise o finančních opravách u 
operačních programů členských států v 
celkové částce 912 371 222 EUR, z níž 
239,50 milionu EUR připadalo na Českou 
republiku, 147,21 milionu EUR na 
Maďarsko a 95,47 milionu EUR na 
Řecko; 

146. konstatuje, že podle výroční zprávy 
o činnosti GŘ REGIO v roce 2013 
rozhodla Komise o finančních opravách 

v celkové částce 557,2 milionu EUR 
u EFRR / Fondu soudržnosti, které se 
týkají všech programových období, nebo 
tyto finanční opravy potvrdila, a že v roce 
2013 byly provedeny opravy ve výši 
celkem 898,7 milionu EUR, které byly 
potvrzeny / o nichž bylo rozhodnuto v roce 
2013 a předchozích letech; zdůrazňuje, že 
GŘ REGIO na proces více dohlíží, a to 
od okamžiku přijetí a provedení akčního 
plánu Komise z roku 2008, a vybízí 
Komisi, aby v práci v tomto ohledu dál 
pokračovala; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Pozměňovací návrh  24 

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 168 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

168. vítá, že ke splnění těchto cílů přispěly 
nejen projekty financované z prostředků 
ESF, ale také sestavení zvláštních 
doporučení pro jednotlivé země, která jsou 
obsažena v každoroční společné zprávě 
o zaměstnanosti, vypracované v rámci 
procesu evropského semestru; 
 

168. vítá příspěvek této oblasti politiky 
k naplňování cílů strategie EU 2020 nejen 
prostřednictvím projektů ESF a dalších 
nástrojů financovaných z tohoto fondu; 
zdůrazňuje význam ESF pro investice 
do opatření v oblasti tvorby pracovních 
míst a boje proti nezaměstnanosti, 
do lidského kapitálu, vzdělávání a 
odborné přípravy, sociálního začlenění a 
přístupu k sociálním službám; 

Or. en 

 

 

 


