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22.4.2015 A8-0101/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súčasný legislatívny rámec neumožňuje 
sankcie za nepravdivé alebo nesprávne 
podávanie správ104 platobnými 
agentúrami; 

82. vyzýva Komisiu, aby využila všetky 
opatrenia, ktoré má k dispozícii vrátane 
aktívneho monitorovania činnosti nových 
certifikačných orgánov v oblasti 
zákonnosti a riadnosti, s cieľom zvýšiť 
kvalitu kontrol zo strany členských štátov, 
a tým aj spoľahlivosť ich kontrolných 
štatistík; 

__________________ __________________ 
104 Pozri odpoveď Komisie na písomnú 
otázku č. 11, vypočutie vo výbore CONT 
za účasti komisára Phila HOGANA 1. 
decembra 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. konštatuje, že podľa údajov výročnej 
správy o činnosti GR AGRI za rok 2013106 
majú spomedzi členských štátov v 
spätnom získavaní neoprávnených platieb 
najhoršie výsledky Bulharsko s mierou 
spätne získaných prostriedkov 4 %, 
Grécko s 21 %, Francúzsko s 25 %, 
Slovinsko s 25 %, Slovensko s 27 % a 
Maďarsko s 33 %; je znepokojený z 
alarmujúco nízkej miery spätného 
získavania v niektorých oblastiach a žiada 
od Komisie správu o príčinách a 
možnostiach na dosiahnutie zlepšenia; 

90. vyjadruje znepokojenie z čiastočne 
alarmujúco nízkej miery spätného 
získavania a žiada od Komisie správu o 
príčinách a možnostiach na dosiahnutie 
zlepšenia; 

__________________ __________________ 
106 Pozri výročnú správu o činnosti GR 
AGRI za rok 2013, príloha 10, tabuľka 51: 
nové prípady otvorené od roku 2007. 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 107 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

107. odporúča Komisii, aby aktívne 
monitorovala uplatňovanie nápravných 
opatrení v súvislosti s nedostatkami 
systému kontroly, ktorý sa vzťahuje na 
pomoc Únie pre skupiny výrobcov ovocia 
a zeleniny v Poľsku, Rakúsku, Holandsku a 
Spojenom kráľovstve; 

107. odporúča Komisii, aby aktívne 
monitorovala uplatňovanie nápravných 
opatrení v súvislosti s nedostatkami 
systému kontroly, ktorý sa vzťahuje na 
pomoc Únie pre uznávanie skupín 
výrobcov ovocia a zeleniny v Poľsku, a 
operačných programov pre organizácie 
výrobcov v Rakúsku, Holandsku a 
Spojenom kráľovstve; 

Or. en 



 

AM\1058868SK.doc  PE555.121v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
22.4.2015 A8-0101/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 133 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

133. poukazuje na to, že v prípade 
výdavkov v rámci EFRR a KF sa hlavné 
riziká dodržiavania predpisov sa týkajú: 
chýb vo verejnom obstarávaní (39 %), 
neoprávnených projektov/činností alebo 
príjemcov (22 %), neoprávnených 
nákladov zahrnutých do výkazov výdavkov 
(21 %) a nesúladu s pravidlami štátnej 
pomoci; 

133. poukazuje na to, že v prípade 
výdavkov v rámci EFRR a KF, ako aj 
výdavkov na mobilitu, dopravu a 
energetiku sa hlavné riziká chýb týkajú 
nedodržiavania predpisov v oblasti 
verejného obstarávania a neoprávnených 
projektov a nákladov a v prípade EFRR a 
KF nedodržiavania pravidiel štátnej 
pomoci; víta opatrenia, ktoré prijala 
Komisia na zmiernenie týchto rizík, a 
nabáda ju, aby riadiacim orgánom 
naďalej poskytovala usmernenia a 
odbornú prípravu, pokiaľ ide o zistené 
riziká; očakáva, že nové nariadenia a 
pravidlá na programové obdobie 2014 – 
2020 prispejú k zníženiu rizika chýb a k 
vyššej výkonnosti prostredníctvom 
väčšieho zjednodušenia a objasnenia 
postupov; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 134 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

134. konštatuje, že členské štáty oznámili 
322 národných audítorských výrokov o ich 
operačných programoch a že v 
audítorských výrokoch sa v 209 prípadoch 
(65 %) uviedla miera chybovosti menej 
ako 2 %; konštatuje, že keď Komisia 
skontrolovala údaje, mohla potvrdiť 
oznámenia o miere chybovosti členských 
štátov chybovosti iba v prípade 78 
národných audítorských výrokov; 
konštatuje, že Komisia musela opraviť 
244 audítorských výrokov116; žiada 
Komisiu, aby v budúcnosti podrobne 
informovala o všetkých zmenách, ktoré 
urobilo GR REGIO; 

134. konštatuje, že členské štáty oznámili 
322 národných audítorských výrokov o ich 
operačných programoch a že v 
audítorských výrokoch sa v 209 prípadoch 
(65 %) uviedla miera chybovosti menej 
ako 2 %; poukazuje na to, že generálne 
riaditeľstvo celkovo vyhodnotilo 89 % 
nahlásených mier chybovosti ako 
spoľahlivý zdroj informácií na účely 
výpočtu rizika v súvislosti s platbami za 
rok 2013, a to tak, že potvrdilo miery 
chybovosti uvedené vo výročných 
kontrolných správach v 68 % nahlásených 
mier, alebo tak, že bolo v 21 % prípadov 
schopné prepočítať mieru chybovosti na 
základe všetkých informácií, ktoré 
poskytol kontrolný orgán a potvrdili 
audítori generálneho riaditeľstva; 
konštatuje, že po analýze výročných 
kontrolných správ sa GR REGIO 
domnieva, že môže potvrdiť audítorské 
výroky kontrolných orgánov v prípade 304 
programov (94 %); 

__________________ __________________ 
116 Pozri výročnú správu o činnosti GR 
REGIO za rok 2013, príloha s. 41. 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 135 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

135. všíma si, že Komisia považovala 
všetky vnútroštátne kontrolované miery 
chybovosti v správach Slovenska za 
nespoľahlivé, 10 z 15 mier chybovosti v 
správach Maďarska, dve miery zo 
siedmich v správach Bulharska, a jednu 
mieru zo štyroch v správach Belgicka; 
žiada Komisiu, aby objasnila, či a ako ich 
paušálne korekcie uložené na ochranu 
rozpočtu Únie (25 % v prípade jedného 
programu a 10 % pre deväť programov 
na Slovensku, dve pre Bulharsko a 
Taliansko a Belgicko117) napravili 
situáciu; 

135. všíma si, že GR REGIO považovalo: 

 – za spoľahlivé všetky vnútroštátne 
kontrolované miery chybovosti v prípade 
operačných programov, ktoré nahlásilo 
šesť členských štátov (Rakúsko, Fínsko, 
Francúzsko, Luxembursko, Portugalsko a 
Holandsko); 

 – za „nespoľahlivé/paušálne“ všetky 
vnútroštátne kontrolované miery 
chybovosti v prípade operačných 
programov, ktoré nahlásili dva členské 
štáty (Slovensko a Slovinsko); 

 – za spoľahlivé a spoľahlivé, ale 
vyžadujúce prepočítanie, vnútroštátne 
kontrolované miery chybovosti v prípade 
operačných programov, ktoré nahlásila 
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väčšina členských štátov; 

 – za spoľahlivé a/alebo za 
„spoľahlivé/prepočítané“ v prípade 
niektorých operačných programov a za  
„nespoľahlivé/paušálne“ v prípade iných 
operačných programov vnútroštátne 
kontrolované miery chybovosti, ktoré 
nahlásilo šesť členských štátov (Belgicko, 
Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, 
Taliansko a Spojené kráľovstvo); 

__________________ __________________ 
117 Pozri výročnú správu o činnosti GR 
REGIO za rok 2013, príloha s. 42. 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 136 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

136. zdôrazňuje, že oznamovanie chýb 
bolo osobitne nespoľahlivé v prípade 
týchto operačných programov: 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 141 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

141. plne podporuje politiku Komisie 
týkajúcu sa prerušenia a pozastavenia 
platieb; 

141. rozhodne podporuje prerušenie a 
pozastavenie platieb, ktoré Komisia 
striktne využíva ako preventívny nástroj 
na predchádzanie nezrovnalostiam; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 146 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

146. konštatuje, že Komisia v roku 2013 
rozhodla o finančných opravách vo výške 
912 371 222 EUR na operačné programy 
členských štátov, z čoho 239,50 milióna 
EUR pripadlo na Českú republiku, 147,21 
milióna EUR pripadlo na Maďarsko a 
95,47 milióna EUR pripadlo na Grécko; 

146. konštatuje, že podľa výročnej správy 
o činnosti GR REGIO Komisia v roku 
2013 rozhodla o finančných opravách vo 
výške 557,2 milióna EUR v prípade 
EFRR/KF za všetky programové obdobia 
alebo ich potvrdila a že v roku 2013 sa 
realizovali opravy v celkovej výške 898,7 
milióna EUR, o ktorých sa rozhodlo/ktoré 
boli potvrdené v roku 2013 a v 
predchádzajúcich rokoch; poukazuje na 
posilnenú kontrolnú úlohu GR REGIO od 
prijatia a realizácie akčného plánu 
Komisie z roku 2008 a nabáda Komisiu, 
aby v tejto súvislosti pokračovala vo svojej 
činnosti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 168 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

168. víta, že k naplneniu týchto cieľov sa 
prispelo nielen projektmi financovanými z 
ESF, ale aj formulovaním odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny uvedených vo výročnej 
spoločnej správe o zamestnanosti, ktorá 
bola vypracovaná ako súčasť procesu 
európskeho semestra; 

168. víta príspevok tejto oblasti politiky k 
plneniu cieľov stratégie EÚ 2020 
prostredníctvom projektov a ďalších 
nástrojov v rámci ESF; zdôrazňuje 
význam ESF pre investície do opatrení 
zameraných na vytváranie pracovných 
miest a boj proti nezamestnanosti, do 
ľudského kapitálu, vzdelávania a 
odbornej prípravy, sociálneho začlenenia 
a prístupu k sociálnym službám; 

Or. en 

 
 


