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28. 4. 2015 A8-0101/41 

Pozměňovací návrh  41 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

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 53 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 53a. připomíná, že korupce vážně 

poškozuje  fondy Unie; je znepokojen 

údaji svědčícími o tom, že některé členské 

státy jsou tímto jevem obzvláště postiženy, 

a v této souvislosti připomíná doporučení 

Komise ze dne 29. května 2013 s 

doporučením Rady k národnímu 

programu reforem Itálie na rok 2013 a 

stanoviskem Rady k programu stability 

Itálie na období 2012-2017
1
; žádá brzké 

přijetí směrnice o boji vedeném 

trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím finanční zájmy Unie; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0101/42 

Pozměňovací návrh  42 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

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 a také na 

mobilitu, dopravu a energetiku se hlavní 

rizika nesouladu s předpisy týkají:  chyb v 

pravidlech veřejných zakázek (39 %), 

nezpůsobilých projektů/aktivit nebo 

příjemců (22 %), nezpůsobilých nákladů 

uvedených v prohlášeních o výdajích 

(21 %) a nedodržování vnitrostátních 

pravidel pro poskytování státní podpory u 

EFRR a Fondu soudržnosti; 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 20142020 budou 

přispívat ke snížení rizika chyb a k lepší 

výkonnosti větším zjednodušením a 

vyjasněním postupů; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0101/43 

Pozměňovací návrh  43 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

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 přerušování a 

pozastavování plateb, které uplatňuje 

Komise, jako účinný a preventivní nástroj 

ochrany finančních zájmů Unie; 

Or. en 

 

 


