
AD\1169116CS.docx PE626.966v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Rozpočtový výbor

2018/0211(COD)

23.11.2018

STANOVISKO

Rozpočtového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program 
EU pro boj proti podvodům
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Zpravodaj: Nedzhmi Ali



PE626.966v02-00 2/8 AD\1169116CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1169116CS.docx 3/8 PE626.966v02-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Různorodost právních a správních 
systémů v členských státech je třeba 
odpovídajícím způsobem řešit s cílem 
odstranit nesrovnalosti a bojovat proti 
podvodům. Výkyvy v počtu nesrovnalostí 
mohou souviset s vývojem víceletých 
programových cyklů a s opožděným 
podáváním zpráv. To vše si žádá zavedení 
jednotného systému pro shromažďování 
srovnatelných údajů o nesrovnalostech a 
podvodech od členských států, aby bylo 
možné standardizovat postup podávání 
zpráv a zajistit kvalitu a srovnatelnost 
poskytovaných údajů.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 
o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Význam preventivních opatření 
Komise a úřadu OLAF je 
nezpochybnitelný a stejně důležité je 
posílit uplatňování systému včasného 
odhalování rizik a vylučování 
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hospodářských subjektů a informačního 
systému pro boj proti podvodům i 
dokončení vnitrostátních strategií pro boj 
proti podvodům. S těmito požadavky 
souvisí nutnost vypracovat rámec pro 
digitalizaci veškerých postupů v rámci 
provádění politik EU (výzvy k předkládání 
návrhů, podávání žádostí, hodnocení, 
provádění, platby), který pak budou 
uplatňovat všechny členské státy.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 
o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Podpora Unie v oblastech ochrany 
finančních zájmů Unie, podpora podávání 
zpráv o nesrovnalostech a podpora 
vzájemné správní pomoci a spolupráce v 
celních věcech a záležitostech týkajících se 
zemědělství by měla být sjednocena do 
jediného programu, Programu EU pro boj 
proti podvodům („program“), s cílem 
posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu 
a zjednodušit řízení.

(6) Podpora Unie v oblastech ochrany 
finančních zájmů Unie, podpora podávání 
zpráv o nesrovnalostech a podpora 
vzájemné správní pomoci a spolupráce v 
celních věcech a záležitostech týkajících se 
zemědělství by měla být sjednocena do 
jediného programu, Programu EU pro boj 
proti podvodům („program“), s cílem 
posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu 
a zjednodušit řízení. V rámci přípravy 
ročních pracovních programů se navíc 
budou zvažovat způsoby, jak zabránit 
zdvojování a jak dosáhnout synergie mezi 
Programem EU pro boj proti podvodům a 
dalšími příslušnými programy v oblastech, 
jako jsou spravedlnost, cla a vnitřní věci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena 
ve finančním nařízení a stanoví zejména 
postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i 
kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se rovněž týkají ochrany 
rozpočtu Unie v případě všeobecných
nedostatků, pokud jde o právní stát v 
členských státech, neboť dodržování zásad 
právního státu je základní podmínkou 
řádného finančního řízení a efektivního 
financování z EU.

(10) Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena 
ve finančním nařízení a stanoví zejména 
postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i 
kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pro zakázky, které jsou 
v plném rozsahu nebo zčásti financovány 
z rozpočtu EU v rámci Programu EU pro 
boj proti podvodům, tedy platí mimo jiné 
zásady transparentnosti, proporcionality, 
rovného zacházení a nediskriminace, 
zatímco pro granty navíc platí zásady 
spolufinancování, zákazu kumulace, 
dvojího financování a retroaktivity a 
zásada neziskovosti. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se rovněž týkají ochrany 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků, pokud jde o právní stát v 
členských státech, neboť dodržování zásad 
právního státu je základní podmínkou 
řádného finančního řízení a efektivního 
financování z EU.

Odůvodnění

Viz čl. 160 odst. 1 finančních pravidel (zásady týkající se na veřejných zakázek a koncesí) a 
článek 188 finančních pravidel (zásady týkající se grantů).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Rozpočet Rozpočet
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1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 
181,207 milionu EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 322 
000 000EUR v cenách roku 2018 (363 000 
000 EUR v běžných cenách).

2. Orientační rozdělení částky 
uvedené v odstavci 1 je následující:

2. Orientační rozdělení částky 
uvedené v odstavci 1 je následující:

a) 114,207 milionu EUR na cíl 
uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a);

a) 203 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (229 000 000 EUR v běžných 
cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm.
a);

b) 7 milionů EUR na cíl uvedený v 
čl. 2 odst. 2 písm. b);

b) 12 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (14 000 000 EUR v běžných cenách) 
na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

c) 60 milionů EUR na cíl uvedený v 
čl. 2 odst. 2 písm. c).

c) 107 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (120 000 000 EUR v běžných 
cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm.
c).

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace.

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace.
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