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28.4.2015 A8-0101/41 

Kompromisný pozmeňujúci návrh 41 

Ingeborg Gräßle 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
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 53 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53a. pripomína, že korupcia vážne 
poškodzuje finančné prostriedky Únie; je 
znepokojený údajmi poukazujúcimi na to, 
že niektoré členské štáty sú týmto javom 
osobitne postihnuté, a v tejto súvislosti 
pripomína odporúčanie Komisie z 29. 
mája 2013 pre odporúčanie Rady týkajúce 
sa národného programu reforiem 
Talianska na rok 2013, ktorým sa 
predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Talianska na roky 2012 – 20171; 
požaduje skoré prijatie smernice o boji 
proti podvodom poškodzujúcim finančné 
záujmy Únie prostredníctvom trestného 
práva; 

 __________ 
1 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Kompromisný pozmeňujúci návrh 42 

Ingeborg Gräßle 

v mene poslaneckého klubu PPE 
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 na 
mobilitu, dopravu a energiu sa hlavné 
riziká dodržiavania predpisov týkajú: chýb 
v pravidlách verejného obstarávania 
(39 %), neoprávnených projektov/činností 
alebo príjemcov (22 %), neoprávnených 
nákladov zahrnutých do výkazov výdavkov 
(21 %) a nesúladu s pravidlami štátnej 
pomoci pre EFRR a KF; víta opatrenia, 
ktoré prijala Komisia na zmiernenie 
týchto rizík, a vyzýva ju, aby riadiacim 
orgánom naďalej poskytovala 
usmernenia a školenia o zistených 
rizikách; očakáva, že tieto nové predpisy a 
pravidlá na programové obdobie 2014 – 
2020 prispejú k zníženiu rizika chýb a k 
lepšej výkonnosti prostredníctvom 
väčšieho zjednodušenia a objasnenia 
postupov; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/43 

Kompromisný pozmeňujúci návrh 43 

Ingeborg Gräßle 

v mene poslaneckého klubu PPE 
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. plne podporuje prerušenie a 
pozastavenie platieb, ktoré používa 
Komisia ako účinný a preventívny nástroj 
na ochranu finančných záujmov Únie; 

Or. en 

 
 


