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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. so znepokojením konštatuje, že 
žiadosti o platby týkajúce sa značnej 
hodnoty boli odložené a budú predložené v 
budúcich rokoch a že to ovplyvnilo 
využívanie predbežného financovania a 
stav neuhradených záväzkov, pričom to 
bude mať vplyv na potreby platobných 
rozpočtových prostriedkov na začiatku 
budúceho VFR;

2. so znepokojením konštatuje, že 
žiadosti o platby týkajúce sa značnej 
hodnoty boli odložené a budú predložené v 
budúcich rokoch a že to ovplyvnilo 
využívanie predbežného financovania a 
stav neuhradených záväzkov, pričom to 
bude mať vplyv na potreby platobných 
rozpočtových prostriedkov na začiatku 
budúceho VFR; uznáva, že Európska 
komisia prijíma opatrenia, aby zabránila 
neprimeranému tlaku na úroveň 
platobných rozpočtových prostriedkov v 
prvých rokoch VFR na obdobie 2021 – 
2027;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta, že v roku 2018 orgány auditu 
po prvýkrát vykázali chyby použitím 
spoločnej metodiky, na ktorej sa dohodla 
Komisia s členskými štátmi; berie na 
vedomie skutočnosť, že v posledných 
niekoľkých rokoch došlo k trvalému 
zlepšeniu celkovej odhadovanej chybovosti 
v oblasti výdavkov z rozpočtu Únie (4,4 % 
v roku 2014; 3,8 % v roku 2015; 3,1 % v 
roku 2016; 2,4 % v roku 2017 a 2,6 % v 
roku 2018);

3. víta, že v roku 2018 orgány auditu 
po prvýkrát vykázali chyby použitím 
spoločnej metodiky, na ktorej sa dohodla 
Komisia s členskými štátmi, a že 
neoprávnené výdavky a postupy verejného 
obstarávania boli identifikované ako 
najbežnejšie typy nezrovnalostí; berie na 
vedomie skutočnosť, že v posledných 
niekoľkých rokoch došlo k trvalému 
zlepšeniu celkovej odhadovanej chybovosti 
v oblasti výdavkov z rozpočtu Únie (4,4 % 
v roku 2014; 3,8 % v roku 2015; 3,1 % v 
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roku 2016; 2,4 % v roku 2017 a 2,6 % v 
roku 2018);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. víta skutočnosť, že Európska 
komisia vykonala veľkú časť 
nadväzujúcich odporúčaní Dvora 
audítorov, a podporuje záväzok Dvora 
audítorov v súlade s jeho stratégiou na 
obdobie 2018 – 2020 pokračovať v 
opatreniach nadväzujúcich na všetky 
odporúčania z auditu výkonnosti, ktoré 
predložil Komisii pred tromi rokmi;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že Európsky dvor 
audítorov (EDA) zistil, že v roku 2018 sa 
výrazne zvýšil počet žiadostí členských 
štátov o platbu z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ktoré 
zahŕňajú aj Európsky sociálny fond; 
zároveň konštatuje, že v prípade týchto 
fondov bolo čerpanie aj naďalej pomalšie, 
než sa plánovalo, čo je jav, ktorý prispel k 
zvýšeniu neuhradených záväzkov z EŠIF;

4. poznamenáva, že Európsky dvor 
audítorov (EDA) zistil, že v roku 2018 sa 
výrazne zvýšil počet žiadostí členských 
štátov o platbu z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ktoré 
zahŕňajú aj Európsky sociálny fond, najmä 
z dôvodu pomerne nízkej úrovne žiadostí o 
platby z EŠIF v prvých rokoch programov 
na obdobie 2014 – 2020; zároveň 
konštatuje, že v prípade týchto fondov bolo 
čerpanie aj naďalej pomalšie, než sa 
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plánovalo, čo je jav, ktorý prispel k 
zvýšeniu neuhradených záväzkov z EŠIF; 
vyzýva Komisiu, aby analyzovala príčiny 
nízkej miery čerpania a zjednodušila nové 
pravidlá na obdobie po roku 2020 s 
cieľom zabrániť zbytočne zložitým 
a/alebo zaťažujúcim pravidlám, ktoré 
neprinášajú pridanú hodnotu politikám 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že Európsky dvor 
audítorov (EDA) zistil, že v roku 2018 sa 
výrazne zvýšil počet žiadostí členských 
štátov o platbu z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ktoré 
zahŕňajú aj Európsky sociálny fond; 
zároveň konštatuje, že v prípade týchto 
fondov bolo čerpanie aj naďalej pomalšie, 
než sa plánovalo, čo je jav, ktorý prispel k 
zvýšeniu neuhradených záväzkov z EŠIF;

4. poznamenáva, že Európsky dvor 
audítorov (EDA) zistil, že v roku 2018 sa 
výrazne zvýšil počet žiadostí členských 
štátov o platbu z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ktoré 
zahŕňajú aj Európsky sociálny fond; 
zároveň konštatuje, že v prípade týchto 
fondov bolo čerpanie aj naďalej pomalšie, 
než sa plánovalo, čo je jav, ktorý prispel k 
zvýšeniu neuhradených záväzkov z EŠIF; 
vyjadruje poľutovanie nad oneskoreniami 
vo vykonávaní EŠIF, ktoré budú aj 
naďalej mať vplyv na posledné roky tohto 
VFR; plne podporuje odporúčanie 
EDA, aby Komisia prijímala opatrenia na 
to, aby zabránila neprimeranému tlaku na 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov v prvých rokoch VFR na 
obdobie 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
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Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že oneskorenia vo 
vykonávaní EŠIF majú aj naďalej vplyv 
na posledné roky VFR, čo ovplyvňuje 
využívanie predbežného financovania a 
neuhradených záväzkov a bude mať vplyv 
na potreby platobných rozpočtových 
prostriedkov v budúcom VFR; na tento 
účel odporúča, aby Komisia prijímala 
opatrenia na to, aby zabránila 
neprimeranému tlaku na úroveň 
rozpočtových prostriedkov v prvých 
rokoch budúceho VFR na obdobie 2021 – 
2027;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenie odhadovanej chybovosti v oblasti 
politiky Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť na úroveň 5,0 %, čo je výrazne 
viac ako hladina významnosti na úrovni 2 
%;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zvýšením odhadovanej chybovosti v oblasti 
politiky Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť na úroveň 5,0 %, čo je výrazne 
viac ako hladina významnosti na úrovni 2 
%; žiada, aby sa urýchlene prijali 
opatrenia na zníženie chybovosti v 
budúcnosti, a to najmä v novom období 
financovania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenie odhadovanej chybovosti v oblasti 
politiky Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť na úroveň 5,0 %, čo je výrazne 
viac ako hladina významnosti na úrovni 2 
%;

5. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti EÚ pri podpore vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv a pri 
pomoci členským štátom a regiónom 
týkajúcej sa využívania nových a 
pretrvávajúcich výziev, ako sú 
globalizácia, nezamestnanosť, 
priemyselné zmeny, digitalizácia a 
rekvalifikácia ľudí; so znepokojením berie 
na vedomie zvýšenie odhadovanej 
chybovosti v oblasti politiky Hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť na úroveň 
5,0 %, čo je výrazne viac ako hladina 
významnosti na úrovni 2 %; zdôrazňuje, že 
nový rámec kontroly a uistenia bol 
navrhnutý s cieľom zabezpečiť, aby bola 
ročná zvyšková chybovosť nižšia než 2 %; 
súhlasí so závermi Dvora audítorov, že sú 
potrebné ďalšie zlepšenia, najmä pokiaľ 
ide o vykonávanie rámca riadiacimi 
orgánmi, orgánmi auditu a Komisiou s 
cieľom znížiť vysokú chybovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenie odhadovanej chybovosti v oblasti 
politiky Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť na úroveň 5,0 %, čo je výrazne 
viac ako hladina významnosti na úrovni 2 
%;

5. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenie odhadovanej chybovosti v oblasti 
politiky Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť na úroveň 5,0 %, čo je výrazne 
viac ako hladina významnosti na úrovni 2 
%; pripomína, že spomedzi 220 
posudzovaných operácií Dvor audítorov 
odhalil a kvantifikoval 36 chýb, ktoré 
unikli pozornosti audítorských orgánov a 
ku ktorým treba pripočítať 60 chýb, ktoré 
už odhalili samotné orgány;
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Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že pretrvávajú 
nedostatky, pokiaľ ide o správnosť 
výdavkov vykázaných riadiacimi orgánmi, 
a že napriek nedávnym zlepšeniam stále 
pretrvávajú nedostatky a nezistené alebo 
nenapravené chyby; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že orgány auditu zohrávajú 
kľúčovú úlohu v rámci pre uistenie a 
kontrolu výdavkov na súdržnosť, a vyzýva 
ich, aby riešili oznámené nedostatky a v 
budúcnosti lepšie využívali model uistenia 
Komisie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že zložitosť pravidiel 
môže prispieť k vyššiemu riziku chýb, a 
konštatuje, že pre príjemcov vzniká 
významný zdroj zložitosti, ak vnútroštátne 
požiadavky oprávnenosti presahujú rámec 
toho, čo sa vyžaduje v právnych 
predpisoch EÚ;

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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. v tomto roku opäť zdôrazňuje 
potrebu prijať účinné opatrenia na zníženie 
týchto zdrojov chýb a zároveň dosiahnuť 
vysokú výkonnosť a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene vykonala 
odporúčania EDA v tejto oblasti politiky;

8. v tomto roku opäť zdôrazňuje 
potrebu prijať účinné opatrenia na zníženie 
týchto zdrojov chýb a zároveň dosiahnuť 
vysokú výkonnosť a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene vykonala 
odporúčania EDA v tejto oblasti politiky, a 
najmä vyzýva Komisiu, aby lepšie 
vykonávala primerané kontrolné 
opatrenia zamerané na zabezpečenie toho, 
aby žiadny program nebolo možné 
uzavrieť s významnou úrovňou výdavkov 
vykazujúcich nezrovnalosti a aby orgán 
auditu vykonával pravidelné kontroly na 
úrovni finančných sprostredkovateľov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. berie na vedomie, že EDA zistil 
odhadovanú chybovosť vo vysoko 
rizikových výdavkoch, ako je úhrada 
nákladov, na úrovni 4,5 %; pripomína, že 
v okruhu 1B (hospodárska, sociálna a 
územná súdržnosť vrátane ESF) 
prevažujú úhrady nákladov, a teda vysoko 
rizikové výdavky, a že v roku 2018 tento 
okruh najviac prispieval k odhadovanej 
chybovosti vysoko rizikových výdavkov 
(43,0 % všetkých chýb); naliehavo vyzýva 
na využívanie zjednodušeného 
vykazovania nákladov s cieľom znížiť 
chybovosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. berie na vedomie, že počet 
varovných listov a prerušení sa v roku 
2018 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom výrazne zvýšil v dôsledku 
zvýšeného počtu balíkov uisťujúcich 
dokumentov doručených vo februári 2018 
a výsledkov auditov zhody vykonaných 
počas roka;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že cieľom Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí je 
podporovať vysokú mieru zamestnanosti a 
vytváranie väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest, a to aj prostredníctvom 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí zameranej na regióny s 
vysokou mierou nezamestnanosti mladých 
ľudí, a preto by mali mať trvalú finančnú 
a politickú podporu únijných, 
vnútroštátnych a regionálnych inštitúcií 
pri plnení svojich cieľov v nasledujúcich 
rokoch;

Or. en



AM\1194669SK.docx 11/24 PE644.907v01-00

SK

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

Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. víta záväzok Európskej komisie 
vytvoriť z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí trvalý nástroj 
na boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí; opakuje, že postupy finančného 
riadenia, ako aj požiadavky na podávanie 
správ v rámci iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí by sa mali 
zlepšiť a mali by byť lepšie zamerané na 
mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení 
od vzdelávania, odbornej prípravy a 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že Dvor audítorov vo 
svojej osobitnej správe č. 5/2017 
(„Nezamestnanosť mladých ľudí – majú 
na ňu politiky EÚ vplyv?“) uviedol, že 
napriek tomu, že sa pri vykonávaní záruky 
pre mladých ľudí podarilo dosiahnuť 
určitý pokrok a niektoré výsledky, 
nepodarilo sa naplniť počiatočné 
očakávania, ktoré sa s vytvorením záruky 
spájali;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. uznáva, že hoci sa presmerovanie 
prostriedkov z ESF dosiahlo na základe 
odporúčaní uvedených v osobitnej správe 
Dvora audítorov č. 17/2015, stále sa 
nevenuje dostatočná pozornosť 
výsledkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. pripomína, že ešte stále existuje 10 
odporúčaní týkajúcich sa osobitných 
správ (jedno z osobitnej správy č. 16/2016 
– „Ciele EÚ v oblasti vzdelávania: 
programy sú zosúladené, ale v meraní 
výkonnosti sú nedostatky“), dve z 
osobitnej správy č. 14/2016 („Politické 
iniciatívy a finančná podpora EÚ na 
integráciu Rómov: výrazný pokrok za 
posledné desaťročie, no ďalšie úsilie je 
potrebné v praxi“) a sedem z osobitnej 
správy č. 6/2018 („Voľný pohyb 
pracovníkov – základná sloboda 
zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by 
pomohlo lepšie zameranie finančných 
prostriedkov EÚ“)), ktoré treba vykonať, 
a to väčšinu z nich do 31. decembra 2019; 
berie na vedomie najmä osobitnú správu 
č. 14/2016, podľa ktorej sa väčšina 
projektov realizovala podľa plánu, ale 
kritériá „najlepších postupov“, ktoré 
prispievajú k úspešnému začleneniu 
Rómov, neboli vždy uplatňované a 
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monitorovanie výsledkov bolo obtiažne; 
pripomína, že nedostatok spoľahlivých a 
komplexných údajov o Rómoch nie je len 
problémom vo vzťahu k projektom, ale aj 
pri tvorbe politík na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že táto 
situácia môže zostať nezmenená, pokiaľ 
sa neprijmú rýchle opatrenia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. pripomína zistenia z osobitnej 
správy EDA č. 05/2019 („FEAD – Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby: cenná podpora, ale jej podiel na 
znižovaní chudoby nie je zatiaľ 
stanovený“), najmä skutočnosť, že EDA 
dospel k záveru, že okrem zmiernenia 
chudoby prostredníctvom potravinovej 
pomoci (ktorá predstavuje 83 % rozpočtu 
FEAD) inovatívne prvky sociálnej politiky 
v rámci FEAD ponúkajú členským štátom 
možnosti podpory sociálneho začlenenia;

10. pripomína zistenia z osobitnej 
správy EDA č. 05/2019 („FEAD – Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby: cenná podpora, ale jej podiel na 
znižovaní chudoby nie je zatiaľ 
stanovený“), najmä skutočnosť, že EDA 
dospel k záveru, že FEAD je významný 
nástroj pri zabezpečovaní poskytovania 
potravinovej a materiálnej pomoci a 
okrem zmiernenia chudoby 
prostredníctvom potravinovej pomoci 
(ktorá predstavuje 83 % rozpočtu FEAD) 
inovatívne prvky sociálnej politiky v rámci 
FEAD ponúkajú členským štátom 
možnosti podpory sociálneho začlenenia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. so znepokojením konštatuje, že 
príspevok z FEAD na znižovanie chudoby 
nebol z dôvodu obmedzení jeho 
monitorovania stanovený, a vyjadruje 
poľutovanie najmä nad tým, že Komisia 
nemá k dispozícii údaje, ktoré by 
preukazovali relatívny význam FEAD pri 
celkovej podpore pre odkázané osoby v 
Únii;

11. podporuje FEAD, ktorého cieľom 
je zmierniť najhoršie formy chudoby v 
EÚ, ako sú nedostatok potravín, 
bezdomovectvo a chudoba detí; 
zdôrazňuje, že výsledky hodnotenia v 
polovici trvania z roku 2018 ukazujú, že 
fond má výrazný vplyv v takmer každom 
členskom štáte a že potravinová podpora, 
materiálna pomoc a opatrenia v oblasti 
sociálneho začlenenia 
znamenajú výraznú pomoc pre najviac 
odkázané osoby vrátane tých, ktoré by 
inak mohli byť vylúčené z hlavného 
systému sociálnej pomoci alebo ktoré 
potrebujú okamžitú podporu; konštatuje, 
že v hodnotení sa zistilo niekoľko 
nedostatkov vo vykonávaní fondu a že 
Dvor audítorov navrhol lepšie zamerať 
fond na tých, ktorí ho najviac potrebujú, a 
že Komisia musí zlepšiť zozbierané údaje 
s cieľom lepšie preukázať relatívny 
význam FEAD pri celkovej podpore pre 
odkázané osoby v Únii;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. so znepokojením konštatuje, že 
príspevok z FEAD na znižovanie chudoby 
nebol z dôvodu obmedzení jeho 
monitorovania stanovený, a vyjadruje 
poľutovanie najmä nad tým, že Komisia 
nemá k dispozícii údaje, ktoré by 
preukazovali relatívny význam FEAD pri 
celkovej podpore pre odkázané osoby v 
Únii;

11. domnieva sa, že činnosť EÚ v 
prospech najodkázanejších osôb je 
mimoriadne dôležitá vzhľadom na to, že v 
priemere je v Európskej únii viac ako 
jedna z piatich osôb a jedno zo štyroch 
detí stále v ohrození chudobou alebo 
sociálnym vylúčením; konštatuje, že 
príspevok z FEAD na znižovanie chudoby 
nebol z dôvodu obmedzení jeho 
monitorovania a chýbajúcich údajov z 
celej EÚ doteraz kvantitatívne 
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preukázaný; pripomína však, že dostupné 
údaje uvedené v osobitnej správe 
Európskeho dvora audítorov1a naznačujú, 
že tento fond predstavuje významný podiel 
činností sociálnej podpory v niektorých 
členských štátoch a že, podľa 
potravinových bánk, tretinu potravín, 
ktoré ponúkajú, financuje FEAD a že 
FEAD umožňuje znížiť závislosť od 
nepravidelného toku prostriedkov v rámci 
darcovstva, a tým umožňuje lepšie 
plánovať prerozdeľovanie špecifických 
potravín;

_________________
1a Osobitná správa Európskeho dvora 
audítorov č. 5/2019: FEAD – Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby: cenná podpora, ale jej podiel na 
znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený, 
apríl 2019, s. 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. so znepokojením konštatuje, že 
príspevok z FEAD na znižovanie chudoby 
nebol z dôvodu obmedzení jeho 
monitorovania stanovený, a vyjadruje 
poľutovanie najmä nad tým, že Komisia 
nemá k dispozícii údaje, ktoré by 
preukazovali relatívny význam FEAD pri 
celkovej podpore pre odkázané osoby v 
Únii;

11. so znepokojením konštatuje, že 
príspevok z FEAD na znižovanie chudoby 
nebol z dôvodu obmedzení jeho 
monitorovania stanovený, a vyjadruje 
poľutovanie najmä nad tým, že Komisia 
nemá k dispozícii údaje, ktoré by 
preukazovali značný význam FEAD ako 
hybnej sily európskej solidarity a 
prostriedku pomoci s bojom proti 
sociálnym rozdielom pri celkovej podpore 
pre odkázané osoby v Únii, najmä pokiaľ 
ide o potravinovú pomoc;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. na tento účel pripomína, že vo 
svojom posúdení účinnosti fondu sa pri 
preskúmaní v polovici trvania dospelo k 
záveru, že poskytovanie a monitorovanie 
sprievodných opatrení by sa mohlo ďalej 
využívať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
zameranie pomoci na konkrétne skupiny 
zraniteľných osôb sa ponecháva na 
rozhodnutie partnerských organizácií, čo 
so sebou nesie súvisiace riziko rozptýlenia 
obmedzených finančných prostriedkov; 
vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že 
EDA nemohol určiť, do akej miery sa 
FEAD a ostatné systémy podpory (či už 
vnútroštátne alebo z ESF) navzájom 
dopĺňali, a zdôrazňuje, že je potrebné 
ďalej zlepšovať synergie medzi FEAD a 
ESF v rokoch 2019 a 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. v tejto súvislosti so znepokojením 
konštatuje, že podľa 
FEANTSA (Európskej federácie 
národných združení pracujúcich s 
bezdomovcami) a nadácie Abbé Pierre je v 
EÚ 700 000 bezdomovcov, čo za 
posledných desať rokov predstavuje 
nárast o 70 %; domnieva sa, že tento 
nárast má štrukturálne príčiny, ako je 
napr. migrácia z dôvodu chudoby, 
nedostatok dostupného bývania a rastúca 
nerovnosť a chudoba; víta preto 
potravinovú pomoc a ostatnú materiálnu 
podporu, ako sú opatrenia typu I v rámci 
FEAD, zároveň však zdôrazňuje, že 
bezdomovectvo môžu obmedziť len 
štrukturálne opatrenia;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 12a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu prísnejšieho 
overovania verejného obstarávania počas 
celého cyklu financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 12a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. uznáva úsilie, ktoré v tejto 
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súvislosti vyvíjajú Európska komisia a 
členské štáty, a nabáda ich, aby ďalej 
rozvíjali nástroj na hodnotenie rizika 
ARACHNE s aktívnou účasťou členských 
štátov; na tento účel vyzýva členské štáty, 
aby v čo najväčšej miere využívali 
databázu ARACHNE s cieľom 
predchádzať podvodnému a 
neoprávnenému používaniu finančných 
prostriedkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 14

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

14. s uspokojením konštatuje, že 
odhadovaná chybovosť v oblasti 
Konkurencieschopnosť pre rast a 
zamestnanosť je 2,0 % – čo predstavuje 
výrazný pokles v porovnaní s rokom 2017 
(4,2 %) a 2016 (4,1 %), a konštatuje, že 
väčšina chýb súvisela s výdavkami na 
výskum, zatiaľ čo chyby v rámci iných 
výdavkov sú obmedzené;

14. berie na vedomie, že odhadovaná 
chybovosť v oblasti 
Konkurencieschopnosť pre rast a 
zamestnanosť je 2,0 %, a konštatuje, že 
väčšina chýb súvisela s výdavkami na 
výskum, zatiaľ čo chyby v rámci iných 
výdavkov sú obmedzenejšie;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 14

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

14. s uspokojením konštatuje, že 
odhadovaná chybovosť v oblasti 
Konkurencieschopnosť pre rast a 
zamestnanosť je 2,0 % – čo predstavuje 

14. s uspokojením konštatuje, že 
odhadovaná chybovosť v oblasti 
Konkurencieschopnosť pre rast a 
zamestnanosť je 2,0 % – čo predstavuje 
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výrazný pokles v porovnaní s rokom 2017 
(4,2 %) a 2016 (4,1 %), a konštatuje, že 
väčšina chýb súvisela s výdavkami na 
výskum, zatiaľ čo chyby v rámci iných 
výdavkov sú obmedzené;

výrazný pokles v porovnaní s rokom 2017 
(4,2 %) a 2016 (4,1 %), a konštatuje, že 
väčšina chýb súvisela s výdavkami na 
výskum, zatiaľ čo chyby v rámci iných 
výdavkov sú obmedzené; uznáva úsilie 
Komisie o zlepšenie chybovosti, ktorá je 
nižšia než v posledných dvoch rokoch, a 
opätovne zdôrazňuje význam výdavkových 
programov v kapitole o 
konkurencieschopnosti, ktoré zohrávajú 
významnú úlohu pri podpore inkluzívnej 
spoločnosti, stimulovaní rastu a vytváraní 
pracovných miest v EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 15

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15. poznamenáva, že podľa Komisie 
strednodobé hodnotenie EaSI ukázalo, že 
jeho ciele sú stále relevantné a že program 
je účinný pri oslovovaní príslušných 
zainteresovaných strán, dosahovaní 
výsledkov a plnení cieľov; konštatuje tiež, 
že hoci tri osi (Progress, EURES a 
mikrofinancovanie a sociálne podnikanie) 
zrejme fungujú nezávisle, boli 
identifikované niektoré oblasti, ktoré by 
mohli viesť k vyššej účinnosti 
(„synergiám“);

15. poznamenáva, že podľa Komisie 
strednodobé hodnotenie EaSI ukázalo, že 
jeho ciele sú stále relevantné a že program 
je účinný pri oslovovaní príslušných 
zainteresovaných strán, dosahovaní 
výsledkov dobrej kvality a plnení cieľov, 
najmä vzhľadom na súčasnú zložitú 
sociálno-ekonomickú situáciu 
vyznačujúcu sa dôsledkami finančnej a 
hospodárskej krízy; konštatuje tiež, že hoci 
tri osi (Progress, EURES a 
mikrofinancovanie a sociálne podnikanie) 
zrejme fungujú nezávisle, boli 
identifikované niektoré oblasti, ktoré by 
mohli viesť k vyššej účinnosti 
(„synergiám“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Tomáš Zdechovský
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Návrh stanoviska
Odsek 15a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15a. naliehavo vyzýva, aby ESF+ v 
rámci zložky EaSI zahŕňal sériu zlepšení 
vrátane väčšieho dôrazu na znevýhodnené 
skupiny, väčšej rozpočtovej flexibility a 
lepšej integrácie súčasných činností;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 15a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15a. nabáda Komisiu, aby zlepšila 
vykonávanie programu v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie, najmä 
posilnením flexibility a zameraním sa na 
skupiny, ktoré potrebujú osobitnú 
podporu, zjednodušením postupov a 
zlepšením vnútornej súdržnosti a 
prepojení s inými fondmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 15b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15b. konštatuje najmä, že v hodnotení v 
polovici trvania sa poukázalo na niekoľko 
spôsobov, ako zlepšiť vykonávanie 
programu v oblasti zamestnanosti a 



AM\1194669SK.docx 21/24 PE644.907v01-00

SK

sociálnej inovácie, najmä zjednodušením 
postupov a zlepšením vnútornej súdržnosti 
a prepojení s inými fondmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 16

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie, že Komisia v 
roku 2018 dokončila prvé prierezové 
hodnotenie agentúr Európskej komisie 
pôsobiacich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) s 
cieľom doplniť revíziu zakladajúceho 
nariadenia troch tripartitných agentúr; s 
uspokojením konštatuje, že v hodnotení sa 
potvrdzuje relevantnosť, účinnosť, 
efektívnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
agentúr, ako aj potreba posilniť 
spoluprácu s cieľom využívať synergie;

16. berie na vedomie, že Komisia v 
roku 2018 dokončila prvé prierezové 
hodnotenie agentúr Európskej komisie 
pôsobiacich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) s 
cieľom doplniť revíziu zakladajúceho 
nariadenia troch tripartitných agentúr; 
konštatuje však, že tieto štyri agentúry, ku 
ktorej teraz treba priradiť aj Európsky 
orgán práce, predstavujú výdavky financií 
a zdrojov, ktoré sa nie vždy využívajú 
efektívne; zdôrazňuje potrebu 
racionalizovať náklady, obmedzovať 
odpad a zabraňovať zdvojovaniu práce;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 36
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 16

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie, že Komisia v 
roku 2018 dokončila prvé prierezové 
hodnotenie agentúr Európskej komisie 
pôsobiacich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) s 

16. berie na vedomie, že Komisia v 
roku 2018 dokončila prvé prierezové 
hodnotenie agentúr Európskej komisie 
pôsobiacich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) s 
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cieľom doplniť revíziu zakladajúceho 
nariadenia troch tripartitných agentúr; s 
uspokojením konštatuje, že v hodnotení sa 
potvrdzuje relevantnosť, účinnosť, 
efektívnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
agentúr, ako aj potreba posilniť 
spoluprácu s cieľom využívať synergie;

cieľom doplniť revíziu zakladajúceho 
nariadenia troch tripartitných agentúr;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 16

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie, že Komisia v 
roku 2018 dokončila prvé prierezové 
hodnotenie agentúr Európskej komisie 
pôsobiacich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) s 
cieľom doplniť revíziu zakladajúceho 
nariadenia troch tripartitných agentúr; s 
uspokojením konštatuje, že v hodnotení sa 
potvrdzuje relevantnosť, účinnosť, 
efektívnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
agentúr, ako aj potreba posilniť spoluprácu 
s cieľom využívať synergie;

16. víta, že Komisia v roku 2018 
dokončila prvé prierezové hodnotenie 
agentúr Európskej komisie pôsobiacich v 
oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych 
vecí (Eurofound, Cedefop, ETF a EU-
OSHA) s cieľom doplniť revíziu 
zakladajúceho nariadenia troch 
tripartitných agentúr; s uspokojením 
konštatuje, že v hodnotení sa potvrdzuje 
veľmi pozitívna hodnotiaca správa, 
pokiaľ ide o relevantnosť, účinnosť, 
efektívnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu 
agentúr, ako aj potreba posilniť spoluprácu 
s cieľom využívať synergie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 16a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

16a. víta vytvorenie Európskeho orgánu 
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práce (ELA) a zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť vyčlenenie dostatočných 
finančných prostriedkov na jeho 
zriadenie; trvá na tom, že finančné 
prostriedky nemožno vyčleniť presunutím 
prostriedkov z iných agentúr a 
rozpočtových riadkov pre zamestnanosť a 
sociálne veci a že by to nemalo viesť k 
obmedzeniu zdrojov a spôsobilostí pre 
EURES; zdôrazňuje preto, že pre ELA a 
EURES treba zachovať jednoznačné a 
oddelené rozpočtové riadky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 17

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17. víta skutočnosť, že Komisia v roku 
2018 zaviedla štyri tematické hodnotenia 
(o podpore zamestnanosti mladých ľudí, 
podpore z ESF pre zamestnanosť a 
mobilitu, podpore z ESF pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu a podpore sociálneho 
začlenenia z ESF);

17. konštatuje, že Komisia v roku 2018 
zaviedla štyri tematické hodnotenia (o 
podpore zamestnanosti mladých ľudí, 
podpore z ESF pre zamestnanosť a 
mobilitu, podpore z ESF pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu a podpore sociálneho 
začlenenia z ESF);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 17

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

17. víta skutočnosť, že Komisia v roku 
2018 zaviedla štyri tematické hodnotenia 
(o podpore zamestnanosti mladých ľudí, 
podpore z ESF pre zamestnanosť a 
mobilitu, podpore z ESF pre vzdelávanie a 

17. víta skutočnosť, že Komisia v roku 
2018 zaviedla štyri tematické hodnotenia 
(o podpore zamestnanosti mladých ľudí, 
podpore z ESF pre zamestnanosť a 
mobilitu, podpore z ESF pre vzdelávanie a 
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odbornú prípravu a podpore sociálneho 
začlenenia z ESF);

odbornú prípravu a podpore sociálneho 
začlenenia z ESF); okrem toho zdôrazňuje, 
že transparentnosť a povedomie občanov 
o existencii agentúr sú nevyhnutné pre 
ich demokratickú zodpovednosť; 
domnieva sa, že využiteľnosť a 
jednoduchosť využívania zdrojov a údajov 
agentúry majú prvoradý význam; žiada 
preto o posúdenie toho, ako sa v 
súčasnosti predkladajú a sprístupňujú 
údaje a zdroje, a toho, do akej miery ich 
občania považujú za jednoducho 
identifikovateľné, rozpoznateľné a 
používateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 18

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie, že odporúčanie 
EDA – v nadväznosti na ktoré by Komisia 
mala v rámci všetkých svojich činností 
používať pojmy vstup, výstup, výsledok a 
dosah konzistentne a v súlade so svojimi 
usmerneniami o lepšej právnej regulácii – 
bolo vykonané len v niektorých ohľadoch, 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa 
usilovala o úplné vykonávanie tohto 
odporúčania;

18. so znepokojením berie na vedomie, 
že odporúčanie EDA – v nadväznosti na 
ktoré by Komisia mala v rámci všetkých 
svojich činností používať pojmy vstup, 
výstup, výsledok a dosah konzistentne a v 
súlade so svojimi usmerneniami o lepšej 
právnej regulácii – bolo vykonané len v 
niektorých ohľadoch, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby sa usilovala o úplné 
vykonávanie tohto odporúčania;

Or. it


