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Pozměňovací návrh 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. se znepokojením konstatuje, že 
žádosti o platby značné hodnoty se 
zpozdily a budou předloženy v příštích 
letech, což ovlivnilo využití předběžného 
financování a stav nevypořádaných 
závazků a ovlivní potřeby prostředků na 
platby na začátku příštího víceletého 
finančního rámce;

2. se znepokojením konstatuje, 
že žádosti o platby značné hodnoty se 
zpozdily a budou předloženy v příštích 
letech, což ovlivnilo využití předběžného 
financování a stav nevypořádaných 
závazků a ovlivní potřeby prostředků 
na platby na začátku příštího víceletého 
finančního rámce; uznává, že Evropská 
komise přijímá opatření, která mají 
zabránit nepřiměřenému tlaku na výši 
prostředků na platby v prvních letech 
VFR na období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že v roce 2018 
orgány auditu poprvé vykazovaly zjištěné 
chyby s použitím společné metodiky, na 
níž se Komise dohodla s členskými státy; 
konstatuje, že v posledních několika letech 
dochází k trvalému snižování celkové 
odhadované míry chyb ve výdajích z 
rozpočtu Unie (4,4 % v roce 2014; 3,8 % v 
roce 2015; 3,1 % v roce 2016; 2,4 % v roce 
2017 a 2,6 % v roce 2018);

3. vítá skutečnost, že v roce 2018 
orgány auditu poprvé vykazovaly zjištěné 
chyby s použitím společné metodiky, na 
níž se Komise dohodla s členskými státy a 
že nejčastějším typem nesrovnalostí byly 
nezpůsobilé výdaje a postupy zadávání 
veřejných zakázek; konstatuje, 
že v posledních několika letech dochází 
k trvalému snižování celkové odhadované 
míry chyb ve výdajích z rozpočtu Unie 
(4,4 % v roce 2014; 3,8 % v roce 2015; 3,1 
% v roce 2016, 2,4 % v roce 2017 a 2,6 % 
v roce 2018);
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá, že Evropská komise provedla 
velký podíl doporučení, která Účetní dvůr 
vydává na základě následné kontroly, a 
podporuje příslib Účetního dvora, učiněný 
v souladu s jeho strategií na období 2018 
až 2020, že provede kontrolu všech 
doporučení z auditů výkonnosti, která 
adresoval Komisi před třemi roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropský účetní dvůr 
(EÚD) zjistil, že v roce 2018 došlo k 
významnému nárůstu žádostí členských 
států o platby z evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESI fondů), mezi nimi i 
z Evropského sociálního fondu; zároveň si 
všímá, že čerpání z těchto fondů zůstává i 
nadále pomalejší, než se očekávalo, což 
přispělo ke zvýšení objemu 
nevypořádaných závazků z ESI fondů;

4. konstatuje, že Evropský účetní dvůr 
(EÚD) zjistil, že v roce 2018 došlo k 
významnému nárůstu žádostí členských 
států o platby z evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESI fondů), mezi nimi i 
z Evropského sociálního fondu, a to 
převážně z důvodu relativně nízké úrovně 
žádostí o platby z ESI fondů v prvních 
letech programů na období 2014-2020; 
zároveň si všímá, že čerpání z těchto fondů 
zůstává i nadále pomalejší, než se 
očekávalo, což přispělo ke zvýšení objemu 
nevypořádaných závazků z ESI fondů; 
vyzývá Komisi, aby provedla analýzu 
důvodu nízké míry absorpce a aby nová 
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pravidla na období po roce 2020 
zjednodušila v zájmu zamezení zbytečně 
složitých nebo zatěžujících pravidel, která 
nezvyšují hodnotu unijních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropský účetní dvůr 
(EÚD) zjistil, že v roce 2018 došlo k 
významnému nárůstu žádostí členských 
států o platby z evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESI fondů), mezi nimi i 
z Evropského sociálního fondu; zároveň si 
všímá, že čerpání z těchto fondů zůstává i 
nadále pomalejší, než se očekávalo, což 
přispělo ke zvýšení objemu 
nevypořádaných závazků z ESI fondů;

4. konstatuje, že Evropský účetní dvůr 
(EÚD) zjistil, že v roce 2018 došlo 
k významnému nárůstu žádostí členských 
států o platby z evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESI fondů), mezi 
nimi i z Evropského sociálního fondu; 
zároveň si všímá, že čerpání z těchto fondů 
zůstává i nadále pomalejší, než se 
očekávalo, což přispělo ke zvýšení objemu 
nevypořádaných závazků z ESI fondů; 
lituje těchto zpoždění při provádění ESI 
fondů, která mají i nadále vliv na 
závěrečné roky současného VFR; plně 
podporuje doporučení Účetního dvora, 
aby Komise přijímala opatření, která mají 
zabránit nepřiměřenému tlaku na výši 
prostředků na platby v prvních letech 
VFR na období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že zpoždění při 
provádění ESI fondů má negativní dopad 
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na závěrečné roky VFR, ovlivňuje 
využívání předběžného financování a 
plnění nevypořádaných závazků a bude 
mít vliv také na to, kolik prostředků na 
platby bude zapotřebí v příštím VFR; 
doporučuje proto, aby Evropská komise 
přijala opatření k zamezení 
nepřiměřeného tlaku na výši prostředků 
na platby v prvních letech příštího VFR 
na období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí 
odhadovanou míru chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti;

5. je velmi znepokojen odhadovanou 
mírou chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti; 
vyzývá k rychlému zákroku, aby se tato 
míra chyb v budoucnosti snížila, zejména 
v novém období financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí 
odhadovanou míru chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti;

5. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti EU, pokud jde o podporu 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a pomoc členským státům a 
regionům při zvládání nových náročných 
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výzev, jako je globalizace, 
nezaměstnanost, průmyslové změny, 
digitalizace a potřeba rekvalifikace 
pracovníků; se znepokojením bere na 
vědomí odhadovanou míru chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti; 
zdůrazňuje, že cílem nového rámce 
kontroly a získávání jistoty je, aby roční 
míry zbytkových chyb byly pod 2 %; 
souhlasí se závěrem Účetního dvora, že 
jsou zapotřebí další zlepšení, zejména ve 
způsobu, jakým řídící a auditní orgány a 
Komise provádějí rámec kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí 
odhadovanou míru chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti;

5. se znepokojením bere na vědomí 
odhadovanou míru chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ dosahující 5,0 %, která 
významně přesahuje 2% práh významnosti; 
připomíná, že mezi 220 posuzovanými 
transakcemi Účetní dvůr odhalil a 
kvantifikoval 36 chyb, které unikly 
pozornosti auditních orgánů a k nimž je 
třeba připočítat 60 chyb již odhalených 
samotnými orgány;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že dosud dochází 
v nesrovnalostech, pokud je o výdaje 
deklarované řídícími orgány, a že 
navzdory tomu, že v poslední době došlo k 
určitému zlepšení, stále přetrvávají značné 
nedostatky a odhalené i neodhalené 
chyby; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
zásadně důležitou složkou rámce kontroly 
a získávání jistoty v oblasti výdajů na 
soudržnost je práce auditních orgánů, a 
vyzývá tyto orgány k tomu, aby se zabývali 
odhalenými nedostatky a napříště lépe 
využívaly model Komise pro získání 
ujištění o legalitě a správnosti výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že k vyšší míře chyb 
může přispívat i složitost pravidel, a 
konstatuje, že jedním z významným zdrojů 
komplexity pro příjemce je i to, že 
vnitrostátní požadavky způsobilosti jsou 
někdy přísnější, než požaduje unijní 
legislativa;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. i v tomto roce zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout účinná opatření k omezení 
chyb z těchto zdrojů a zároveň dosáhnout 
vysoké výkonnosti, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby urychleně provedla 
doporučení EÚD v této oblasti politiky;

8. i v tomto roce zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout účinná opatření k omezení 
chyb z těchto zdrojů a zároveň dosáhnout 
vysoké výkonnosti, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby urychleně provedla 
doporučení EÚD v této oblasti politiky, a 
zejména ji žádá, aby lépe uplatňovala 
vhodná kontrolní opatření, která mají 
zajistit, aby žádný program nemohl být 
uzavřen s významnou mírou chyb nebo s 
nesrovnalostmi ve výdajích a aby auditní 
orgán pravidelně provádět kontroly na 
úrovni finanční zprostředkovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. bere na vědomí, že míra chyb u 
výdajů s vysokým rizikem, jako je 
například proplácení nákladů, dosahovala 
podle Účetního dvora výše 4,5 %; 
připomíná, že v okruhu 1B (hospodářská, 
sociální a územní soudržnost, včetně 
ESF) převládá proplácený nákladů, a tedy 
vysoce rizikové výdaje, a že v roce 2018 
přispěl tento okruh nejvyšší měrou k 
odhadované míře chyb ve vysoce 
rizikových výdajů (43 % všech chyb); 
naléhavě vyzývá k tomu, aby se ke snížení 
míry chyb využívala možnost 
zjednodušeného vykazování nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Tomáš Zdechovský
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Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. uznává, že v roce 2018 se oproti 
předchozímu roku výrazně zvýšil počet 
varovných upozornění a přerušení, což 
bylo způsobeno jednak tím, že v únoru 
2018 byl obdržen vyšší počet souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty, a jednak 
výsledky auditů souladu provedených v 
průběhu roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že Evropský sociální 
fond (ESF) a Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI) mají za 
cíl vytvářet podmínky ke zvyšování 
zaměstnanosti a vytváření nových, lepších 
pracovních příležitostí, a to mimo jiné tím, 
že se YEI zaměřuje na regiony s vysokou 
mírou nezaměstnanosti mladých lidí, a 
měla by se proto i v nadcházejících letech 
nadále těšit finanční a politické podpoře 
EU, vnitrostátních a regionálních institucí 
při dosahování svých cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vítá příslib Evropské komise, že 
YEI přemění na stálý nástroj pro 
snižování nezaměstnanosti mladých lidí; 
opakuje, že postupy finančního řízení a 
vykazovací povinnosti v YEI je třeba 
zlepšit a lépe je zacílit na mladé lidi, kteří 
mají největší obtíže s hledáním 
vzdělávacích a pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že Účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě 5/2017 nazvané 
„Nezaměstnanost mladých lidí – vedla 
opatření EU ke změnám?“ zjistil, že 
navzdory určitému pokroku, kterého bylo 
dosaženo při provádění záruk pro mladé 
lidi, a navzdory tomu, že bylo dosaženo i 
určitých výsledků, situace nesplňovala 
počáteční očekávání při zahájení záruk 
pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. bere na vědomí, že ačkoli byly 
finanční prostředky ESF úspěšně 
přesměrovány, jak doporučoval Účetní 
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dvůr ve své zvláštní zprávě č. 17/2015, 
důraz na výsledky je stále nedostatečný;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. připomíná, že dosud zbývá provést 
deset doporučení odkazujících na zvláštní 
zprávy (jedno ze zvláštní zprávy 16/2016 
("Cíle EU v oblasti vzdělávání: programy 
jsou sladěny, ale v měření výkonnosti jsou 
nedostatky), dvě ze zvláštní zprávy č. 
14/2016 ("Politické iniciativy a finanční 
podpora EU v oblasti romské integrace: v 
posledním desetiletí bylo dosaženo 
významného pokroku, avšak je zapotřebí 
dalšího úsilí přímo v terénu) a sedm ze 
zvláštní zprávy č. 6/2018 ("Volný pohyb 
pracovníků – základní svoboda je sice 
zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků 
EU by napomohlo mobilitě pracovníků")), 
přičemž většinu z nich je nutné provést do 
31. prosince 2019; zejména si všímá 
zvláštní zprávy č. 14/2016, podle níž 
většina projektů byla realizována podle 
plánu, avšak ne vždy byla uplatněna 
kritéria „osvědčených postupů“ 
přispívající k úspěšnému začleňování 
Romů a také monitorování výkonnosti 
projektů bylo obtížné; připomíná, že 
nedostatek spolehlivých a úplných údajů o 
Romech je problémem nejen ve vztahu k 
projektům, ale také pro tvorbu politik na 
úrovni EU i na vnitrostátní úrovni; 
vyjadřuje politování nad tím, že tento stav 
může zůstat nezměněn, nebudou-li rychle 
podniknuta opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. připomíná zjištění obsažená ve 
zvláštní zprávě EÚD č. 5/2019 („Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám: 
cenná podpora, ale její příspěvek ke 
snižování chudoby není ještě stanoven“), 
zejména závěr EÚD, že kromě zmírňování 
chudoby prostřednictvím potravinové 
pomoci (která představuje 83 % rozpočtu 
FEAD) nabízejí inovační prvky sociální 
politiky obsažené ve FEAD členským 
státům možnost podporovat sociální 
začleňování;

10. připomíná zjištění obsažená ve 
zvláštní zprávě EÚD č. 5/2019 („Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám: 
cenná podpora, ale její příspěvek ke 
snižování chudoby není ještě stanoven“), 
zejména závěr EÚD, že FEAD je 
důležitým nástroje pro zajištění potravy a 
materiální podpory a že kromě zmírňování 
chudoby prostřednictvím potravinové 
pomoci (která představuje 83 % rozpočtu 
FEAD) nabízejí inovační prvky sociální 
politiky obsažené ve FEAD členským 
státům možnost podporovat sociální 
začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. se znepokojením konstatuje, že 
vzhledem k omezenému monitorování 
nebyl příspěvek FEAD ke snižování 
chudoby stanoven, a vyjadřuje politování 
zejména nad tím, že Komise nemá k 
dispozici údaje, které by prokazovaly 
relativní význam FEAD při celkové 
podpoře chudých lidí v Unii;

11. podporuje FEAD, jehož cílem je 
zmírnit nejhorší formy chudoby v EU, 
jako je nedostatek potravin, 
bezdomovectví a chudoba dětí; 
zdůrazňuje, že z výsledků hodnocení v 
polovině období provedeného v roce 2018 
vyplývá, že fond má značný dopad téměř 
na každý členský stát a že podporovaná 
opatření v oblasti potravinové a materiální 
pomoci a sociálního začleňování jsou 
přínosná pro nejchudší osoby, včetně těch, 
které by mohly být jinak 
opomenuty běžnými službami sociální 
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pomoci nebo které potřebují okamžitou 
podporu; konstatuje, že v rámci 
hodnocení bylo zjištěno několik 
nedostatků v provádění fondu a že Účetní 
dvůr navrhl, aby byl fond více zaměřen na 
ty, kdo jej nejvíce potřebují, a že Komise 
musí zlepšit shromážděné údaje, aby lépe 
prokazovaly relativní význam FEAD při 
celkové podpoře chudých lidí v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. se znepokojením konstatuje, že 
vzhledem k omezenému monitorování 
nebyl příspěvek FEAD ke snižování 
chudoby stanoven, a vyjadřuje politování 
zejména nad tím, že Komise nemá k 
dispozici údaje, které by prokazovaly 
relativní význam FEAD při celkové 
podpoře chudých lidí v Unii;

11. domnívá se, že úsilí EU zaměřené 
na pomoc nejchudším vrstvám je 
mimořádně důležité, neboť chudoba nebo 
sociální vyloučení v Evropské unii 
stále ohrožuje v průměru více než každou 
pátou osobu a více než každé čtvrté dítě; 
konstatuje, že vzhledem k omezenému 
monitorování a nedostatku celounijních 
údajů nebyl přínos FEAD ke snižování 
chudoby zatím kvantitativně prokázán; 
nicméně připomíná, že dostupné údaje, 
které byly prezentovány ve zvláštní 
zprávě1a Evropského účetního dvora, 
dokládají, že tento fond má v některých 
členských státech značný podíl na 
celkových činnostech sociální podpory a 
že podle potravinových bank je třetina 
potravin, které poskytují, financována 
fondem FEAD, a že díky tomuto fondu je 
možné omezit závislost na nepravidelném 
poskytování darů a tedy lépe plánovat 
přerozdělení specifických potravin; 

_________________
1a Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 
5/2019: Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD): cenná 
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podpora, ale její příspěvek ke snižování 
chudoby není ještě stanoven, duben 2019, 
str. 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. se znepokojením konstatuje, že 
vzhledem k omezenému monitorování 
nebyl příspěvek FEAD ke snižování 
chudoby stanoven, a vyjadřuje politování 
zejména nad tím, že Komise nemá k 
dispozici údaje, které by prokazovaly 
relativní význam FEAD při celkové 
podpoře chudých lidí v Unii;

11. se znepokojením konstatuje, že 
vzhledem k omezenému monitorování 
nebyl příspěvek FEAD ke snižování 
chudoby stanoven, a vyjadřuje politování 
zejména nad tím, že Komise nemá k 
dispozici údaje, které by 
prokazovaly podstatný význam FEAD 
jakožto hybné síly evropské solidarity a 
nástroje přispívajícího k boji proti 
sociálním rozdílům v Unii v rámci celkové 
podpory chudých lidí v Unii, zejména 
pokud jde o potravinovou pomoc;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. za tímto účelem připomíná, že 
hodnocení v polovině období došlo při 
posouzení účinnosti fondu k závěru, že 
poskytování a sledování doprovodných 
opatření je možné dále využívat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje politování nad tím, že 
zaměření podpory na danou zranitelnou 
skupinu je ponecháno na úvaze 
partnerských organizací, což s sebou nese 
riziko, že u omezeného objemu 
financování dojde k rozptýlení jeho 
účinku; vyjadřuje rovněž politování nad 
tím, že EÚD nedokázal určit, do jaké míry 
se FEAD vzájemně doplňuje s jinými 
režimy podpory (ať už vnitrostátními nebo 
ESF), a zdůrazňuje, že v letech 2019 a 
2020 je třeba dále zlepšovat součinnost 
mezi FEAD a ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. se znepokojením v této souvislosti 
konstatuje, že podle Evropské federace 
národních organizací pracujících s 
bezdomovci (FEANTSA) a Nadace Abbé 
Pierre je v EU 700 000 bezdomovců, což 
znamená, že v posledních deseti letech 
vzrostl jejich počet o 70 %; domnívá se, že 
tento nárůst má strukturální příčiny, jako 
je například migrace z důvodu chudoby, 
nedostatek cenově dostupného bydlení a 
rostoucí nerovnost a chudoba; vítá proto 
potravinovou pomoc a další materiální 
podporu, jako jsou opatření FEAD typu I, 
avšak současně zdůrazňuje, že 
bezdomovectví lze omezit pouze 
prostřednictvím strukturálních opatření;
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Or. de

Pozměňovací návrh 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že v průběhu celého 
cyklu financování je třeba důsledněji 
ověřovat zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. v tomto ohledu oceňuje úsilí 
Evropské komise a členských států a 
vybízí je, aby za aktivní účasti členských 
států více rozpracovaly nástroj pro 
hodnocení rizik ARACHNE; za tímto 
účelem vyzývá členské státy, aby v co 
největší míře využívaly databázi 
ARACHNE, a zamezily tak podvodnému a 
neoprávněnému využívání finančních 
prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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14. s uspokojením konstatuje, že 
odhadovaná míra chyb v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ činí 2,0 %, což představuje 
podstatný pokles ve srovnání s rokem 
2017 (4,2 %) a rokem 2016 (4,1 %), a 
všímá si, že většina chyb se týká výdajů na 
výzkum, zatímco chyby v jiných výdajích 
se vyskytují jen omezeně;

14. konstatuje, že odhadovaná míra 
chyb v oblasti „Konkurenceschopnost pro 
růst a zaměstnanost“ činí 2,0 %, a všímá si, 
že většina chyb se týká výdajů na výzkum, 
zatímco chyby v jiných výdajích se 
vyskytují v omezenější míře;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. s uspokojením konstatuje, že 
odhadovaná míra chyb v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ činí 2,0 %, což představuje 
podstatný pokles ve srovnání s rokem 2017 
(4,2 %) a rokem 2016 (4,1 %), a všímá si, 
že většina chyb se týká výdajů na výzkum, 
zatímco chyby v jiných výdajích se 
vyskytují jen omezeně;

14. s uspokojením konstatuje, že 
odhadovaná míra chyb v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ činí 2,0 %, což představuje 
podstatný pokles ve srovnání s rokem 2017 
(4,2 %) a rokem 2016 (4,1 %), a všímá si, 
že většina chyb se týká výdajů na výzkum, 
zatímco chyby v jiných výdajích se 
vyskytují jen omezeně; uznává úsilí 
Komise zlepšit míru chyb, která je nižší 
než v posledních dvou letech, a opět 
připomíná význam výdajových programů 
v kapitole „konkurenceschopnost“, jež 
plní důležitou funkci při podpoře 
inkluzivní společnosti, stimulaci růstu a 
vytváření pracovních příležitostí v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 15
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že podle Komise 
hodnocení programu EaSI v polovině 
období ukázalo, že jeho cíle jsou stále 
relevantní a že program je účinný při 
oslovování příslušných zúčastněných stran, 
dosahování výsledků a plnění cílů; 
konstatuje rovněž, že ačkoli se zdá, že tři 
osy (Progress, EURES a mikrofinancování 
a sociální podnikání) fungují nezávisle, 
byly zjištěny některé oblasti, kde by mohlo 
být dosaženo větší účinnosti („synergie“);

15. bere na vědomí, že podle Komise 
hodnocení programu EaSI v polovině 
období ukázalo, že jeho cíle jsou stále 
relevantní a že program je účinný při 
oslovování příslušných zúčastněných stran, 
dosahování vysoce kvalitních výsledků a 
plnění cílů, zejména s ohledem na 
současnou složitou socioekonomickou 
situaci, pro niž jsou příznačné důsledky 
finanční a hospodářské krize; konstatuje 
rovněž, že ačkoli se zdá, že tři osy 
(Progress, EURES a mikrofinancování a 
sociální podnikání) fungují nezávisle, byly 
zjištěny některé oblasti, kde by mohlo být 
dosaženo větší účinnosti („synergie“);

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. naléhavě žádá, aby ESF + v rámci 
složky EaSI zahrnoval řadu zlepšení, 
včetně konkrétnějšího zaměření na 
znevýhodněné skupiny, větší rozpočtové 
flexibility a lepší vzájemné integrace 
stávajících činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. vybízí Komisi, aby zlepšila 
provádění programu pro zaměstnanost a 
sociální inovace, zejména zvýšením 
flexibility, zaměřením se na skupiny, které 
potřebují zvláštní podporu, zjednodušením 
postupů, zlepšením vnitřní soudržnosti a 
propojením s jinými fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 15 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15b. obzvláště konstatuje, že hodnocení 
v polovině období poukázalo na řadu 
způsobů, jak zlepšit provádění programu 
pro zaměstnanost a sociální inovace, 
zejména zjednodušením postupů, 
zlepšením vnitřní soudržnosti a 
propojením s jinými fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících v 
oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních 
věcí (Eurofound, Cedefop, ETF a EU-
OSHA) s cílem doplnit revizi zřizovacího 
nařízení tří tripartitních agentur; s 
uspokojením konstatuje, že posouzení 

16. bere na vědomí, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících 
v oblasti politiky zaměstnanosti 
a sociálních věcí (Eurofound, Cedefop, 
ETF a EU-OSHA) s cílem doplnit revizi 
zřizovacího nařízení tří tripartitních 
agentur; konstatuje však, že tyto čtyři 
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potvrzuje význam, účinnost, efektivitu, 
koherenci a přidanou hodnotu agentur a 
potřebu posílit spolupráci v zájmu využití 
synergií;

agentury, k nimž je nyní třeba připojit 
také Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti, představují výdej peněz a 
zdrojů, který není vždy účinný; 
zdůrazňuje, že je důležité racionalizovat 
náklady, omezit plýtvání a zabránit 
zdvojování práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících v 
oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních 
věcí (Eurofound, Cedefop, ETF a EU-
OSHA) s cílem doplnit revizi zřizovacího 
nařízení tří tripartitních agentur; s 
uspokojením konstatuje, že posouzení 
potvrzuje význam, účinnost, efektivitu, 
koherenci a přidanou hodnotu agentur a 
potřebu posílit spolupráci v zájmu využití 
synergií;

16. bere na vědomí, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících 
v oblasti politiky zaměstnanosti 
a sociálních věcí (Eurofound, Cedefop, 
ETF a EU-OSHA) s cílem doplnit revizi 
zřizovacího nařízení tří tripartitních 
agentur;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících v 
oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních 

16. vítá skutečnost, že Komise v roce 
2018 dokončila první průřezové hodnocení 
agentur Evropské komise pracujících 
v oblasti politiky zaměstnanosti 
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věcí (Eurofound, Cedefop, ETF a EU-
OSHA) s cílem doplnit revizi zřizovacího 
nařízení tří tripartitních agentur; s 
uspokojením konstatuje, že posouzení 
potvrzuje význam, účinnost, efektivitu, 
koherenci a přidanou hodnotu agentur a 
potřebu posílit spolupráci v zájmu využití 
synergií;

a sociálních věcí (Eurofound, Cedefop, 
ETF a EU-OSHA) s cílem doplnit revizi 
zřizovacího nařízení tří tripartitních 
agentur; s uspokojením konstatuje, 
že posouzení potvrzuje velmi pozitivní 
hodnotící zprávu o významu, účinnosti, 
efektivitě, koherenci a přidané hodnotě 
agentur a potřebě posílit spolupráci 
v zájmu využití synergií;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. vítá vytvoření Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti (ELA) a 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby pro 
jeho zřízení byly vyčleněny dostatečné 
finanční zdroje; trvá na tom, že 
financování nelze zajistit převodem 
prostředků z jiných agentur, které se 
zabývají problematikou zaměstnanosti 
a sociálních věcí, a z jiných rozpočtových 
položek, a že toto financování by nemělo 
vést k omezení zdrojů a kapacit sítě 
EURES;  zdůrazňuje proto, že v případě 
orgánu ELA i sítě EURES je třeba 
zachovat jasně vymezené a samostatné 
rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 17
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vítá, že Komise v roce 2018 
zahájila čtyři tematická hodnocení 
(podpora zaměstnanosti mladých lidí, 
podpora zaměstnanosti a mobility z ESF, 
podpora vzdělávání a odborné přípravy z 
ESF a podpora sociálního začleňování z 
ESF);

17. konstatuje, že Komise v roce 2018 
zahájila čtyři tematická hodnocení 
(podpora zaměstnanosti mladých lidí, 
podpora zaměstnanosti a mobility z ESF, 
podpora vzdělávání a odborné přípravy 
z ESF a podpora sociálního začleňování 
z ESF);

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Marc Botenga

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vítá, že Komise v roce 2018 
zahájila čtyři tematická hodnocení 
(podpora zaměstnanosti mladých lidí, 
podpora zaměstnanosti a mobility z ESF, 
podpora vzdělávání a odborné přípravy z 
ESF a podpora sociálního začleňování z 
ESF);

17. vítá, že Komise v roce 2018 
zahájila čtyři tematická hodnocení 
(podpora zaměstnanosti mladých lidí, 
podpora zaměstnanosti a mobility z ESF, 
podpora vzdělávání a odborné přípravy 
z ESF a podpora sociálního začleňování 
z ESF); mimoto zdůrazňuje, že z hlediska 
demokratické odpovědnosti agentur je 
důležitá transparentnost a povědomí 
občanů o existenci agentur; domnívá se, 
že zásadní význam má využitelnost a 
snadnost použití zdrojů a údajů agentury; 
požaduje tudíž posouzení toho, jak se v 
současnosti prezentují a zpřístupňují 
údaje a zdroje a jak je pro občany snadné 
je nalézt, rozeznat a používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 18
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že doporučení 
EÚD, podle nějž by Komise u všech svých 
činností měla důsledně a v souladu se 
svými pokyny pro zdokonalení tvorby 
právních předpisů používat pojmy vstup, 
výstup, výsledek a dopad, bylo provedeno 
pouze v některých ohledech, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby usilovala o provedení 
tohoto doporučení v plném rozsahu;

18. se znepokojením zdůrazňuje, 
že doporučení EÚD, podle nějž by Komise 
u všech svých činností měla důsledně a v 
souladu se svými pokyny pro zdokonalení 
tvorby právních předpisů používat pojmy 
vstup, výstup, výsledek a dopad, bylo 
provedeno pouze v některých ohledech, 
a naléhavě vyzývá Komisi, aby usilovala 
o provedení tohoto doporučení v plném 
rozsahu;

Or. it


