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Pozměňovací návrh 1
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že v souvislosti s předvstupními 
fondy, jimiž se zabývá zpráva z roku 2011, 
se snížil počet zjištěných nesrovnalostí, 
a tím se omezil jejich finanční dopad; vítá 
skutečnost, že částka navrácených 
prostředků EU neoprávněně vyplacených 
na předvstupní pomoc se výrazně zvýšila, 
a uznává, že existují podstatné rozdíly mezi 
příjemci pomoci, pokud jde o vykázané 
nesrovnalosti, jejichž míra se odvíjela 
zejména od fáze přijetí a zavedení systému 
pro řízení nesrovnalostí (IMS); vyzývá 
proto Komisi, aby pokračovala 
v důkladném sledování zavádění systému 
IMS ve všech zemích, které tento nástroj 
využívají;

1. bere na vědomí, že v souvislosti 
s předvstupními fondy, jimiž se zabývá 
zpráva z roku 2011, se snížil počet 
zjištěných nesrovnalostí, a tím se omezil 
jejich finanční dopad; vítá skutečnost, že 
částka navrácených prostředků EU 
neoprávněně vyplacených na předvstupní 
pomoc se výrazně zvýšila, avšak 
poznamenává, že stále dosahuje pouze 
60 %, a uznává, že existují podstatné 
rozdíly mezi příjemci pomoci, pokud jde 
o vykázané nesrovnalosti, jejichž míra se 
odvíjela zejména od fáze přijetí a zavedení 
systému pro řízení nesrovnalostí (IMS);
vyzývá proto Komisi, aby pokračovala 
v důkladném sledování zavádění systému 
IMS ve všech zemích, které tento nástroj 
využívají; podporuje výzvy Komise, 
zejména výzvu adresovanou Chorvatsku, 
aby realizovalo systém IMS v plném 
rozsahu, což dosud neučinilo, ačkoli byla 
zajištěna odborná příprava a podpora, a 
výzvu adresovanou Bývalé jugoslávské 
republice Makedonii k zavedení tohoto 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje se znepokojením, že 2. konstatuje se znepokojením, že 
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v kapitole 7 („Vnější pomoc, vztahy 
a rozšíření“) výroční zprávy Evropského 
účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 
2011 dvůr poukázal na chyby v konečných 
platbách, které nebyly odhaleny při 
kontrolách prováděných Komisí, a došel 
tak k závěru, že kontroly Komise nejsou 
zcela účelné; vyzývá Komisi, aby zlepšila
své mechanismy monitorování, a zajistila 
tak, aby byly výdaje z prostředků Unie 
vymáhány účinným a přiměřeným 
způsobem;

v kapitole 7 („Vnější pomoc, vztahy 
a rozšíření“) výroční zprávy Evropského 
účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 
2011 dvůr poukázal na chyby v konečných 
platbách, které nebyly odhaleny při 
kontrolách prováděných Komisí, a došel 
tak k závěru, že kontroly Komise nejsou 
zcela účelné; vyzývá Komisi, aby se řídila 
doporučeními Účetního dvora a 
stanoviskem k udělení absolutoria s cílem 
zlepšit své mechanismy monitorování 
a zajistila tak, aby byly výdaje z prostředků 
Unie vymáhány účinným a přiměřeným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. se znepokojením sleduje, že v důsledku 
pokračující hospodářské krize Komise 
nepředpokládá navýšení finančních 
prostředků EU pro donucovací orgány 
členských států, aby byla zajištěna lepší 
ochrana finančních zájmů EU v rámci její 
nové komplexní strategie pro EU; 
domnívá se, že tato strategie by měla být 
ucelenou a komplexní odpovědí 
zaměřenou na omezení pašeráctví a lepší 
výběr daní, která zajistí, že se investice v 
budoucnu vyplatí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá iniciativu k reformování 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF), která jako jeden ze svých 
hlavních cílů uvádí posílení spolupráce se 
třetími zeměmi; konstatuje, že tato reforma 
umožní Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům uzavírat správní ujednání 
s příslušnými orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, a posílí tak 
schopnost tohoto úřadu bojovat proti 
podvodům v oblastech týkajících se 
rozměru vnější politiky EU;

3. vítá iniciativu k reformování 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF), která jako jeden ze svých 
hlavních cílů uvádí posílení spolupráce se 
třetími zeměmi; konstatuje, že tato reforma 
umožní Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům uzavírat správní ujednání 
s příslušnými orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, a posílí tak 
schopnost tohoto úřadu bojovat proti 
podvodům v oblastech týkajících se 
rozměru vnější politiky EU, a očekává 
rychlé dokončení probíhajícího 
legislativního postupu revize nařízení z 
roku 1999, jež tomuto úřadu zajistí rámec, 
který nyní potřebuje k tomu, aby mohl 
fungovat s maximální efektivitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá iniciativu k reformování 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF), která jako jeden ze svých 
hlavních cílů uvádí posílení spolupráce se 
třetími zeměmi; konstatuje, že tato reforma 
umožní Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům uzavírat správní ujednání 
s příslušnými orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, a posílí tak 
schopnost tohoto úřadu bojovat proti 
podvodům v oblastech týkajících se 
rozměru vnější politiky EU;

3. vítá iniciativu k reformování 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF), která jako jeden ze svých 
hlavních cílů uvádí posílení spolupráce se 
třetími zeměmi; konstatuje, že tato reforma 
umožní Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům uzavírat správní ujednání 
s příslušnými orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, a posílí tak 
schopnost tohoto úřadu bojovat proti 
podvodům v oblastech týkajících se 
rozměru vnější politiky EU; vítá strategii 
proti podvodům (COM(2011)376), mimo 
jiné s ohledem na začlenění účelnějších 
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opatření proti podvodům do výdajových 
programů nového víceletého finančního 
rámce na období 2014–2020; se 
znepokojením bere na vědomí závěr 
Komise, že v členských státech nejsou k 
dispozici dostatečné prostředky, které by 
odrazovaly od zneužívání prostředků EU, 
nicméně vítá návrhy Komise na řešení 
tohoto problému a doporučuje, aby byly v 
co největší míře zapojeny i třetí země, 
které jsou příjemci těchto prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nutné dále 
zintenzivnit boj proti celním podvodům, a 
vítá vytvoření systému informací o 
tranzitu pro boj proti podvodům (ATIS), 
centrální databáze pro informování všech 
úřadů o pohybu přepravovaného zboží v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 
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v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR);
zdůrazňuje, že tato činnost slouží jako 
významný zdroj finančních prostředků 
mezinárodně strukturovaných zločinných 
organizací, a naznačuje tak význam 
posílení vnějšího rozměru výše zmíněného 
akčního plánu;

v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR/rok);
zdůrazňuje, že tato činnost slouží jako 
významný zdroj finančních prostředků 
mezinárodně strukturovaných zločinných 
organizací a naznačuje tak význam posílení 
vnějšího rozměru výše zmíněného akčního 
plánu, který předpokládá podporu 
kapacity v oblasti prosazování práva v 
sousedních zemích, zajišťování technické 
pomoci a odborné přípravy, zvyšování 
informovanosti, prohloubení operační 
spolupráce (např. v oblasti společné celní 
operace – JCO), sdílení zpravodajských 
informací a posílení mezinárodní 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 
v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR);
zdůrazňuje, že tato činnost slouží jako 
významný zdroj finančních prostředků 
mezinárodně strukturovaných zločinných 
organizací, a naznačuje tak význam 
posílení vnějšího rozměru výše zmíněného 
akčního plánu;

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 
v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR);
zdůrazňuje, že tato činnost slouží jako 
významný zdroj finančních prostředků 
mezinárodně strukturovaných zločinných 
organizací, a naznačuje tak význam 
posílení vnějšího rozměru výše zmíněného 
akčního plánu; zejména zdůrazňuje 
význam spolupráce členských států, 
Ruska a zemí Východního partnerství 
(Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, 
Gruzie, Moldavska a Ukrajiny) při 
provádění cílených opatření, která jsou v 
tomto akčním plánu navržena;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monika Flašíková Beňová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 
v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR);
zdůrazňuje, že tato činnost slouží jako 
významný zdroj finančních prostředků 
mezinárodně strukturovaných zločinných 
organizací, a naznačuje tak význam 
posílení vnějšího rozměru výše zmíněného 
akčního plánu;

4. vítá akční plán pro boj proti pašování 
cigaret a alkoholu na východních hranicích 
EU a konstatuje, že tato nezákonná činnost 
zapříčiňuje výrazné finanční ztráty 
v rozpočtu EU a rozpočtech členských 
států (podle odhadů 10 miliard EUR) a 
představuje možné zdravotní riziko pro 
občany EU; zdůrazňuje, že tato činnost 
slouží jako významný zdroj finančních 
prostředků mezinárodně strukturovaných 
zločinných organizací, a naznačuje tak 
význam posílení vnějšího rozměru výše 
zmíněného akčního plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá politiku boje proti podvodům na 
úrovni EU, která zahrnuje vyšší míru 
spolupráce se třetími zeměmi, například 
prostřednictvím systému informací o 
tranzitu, který zaručuje přístup zemím 
ESVO, systému vzájemné správní pomoci 
(MAA) a souvisejících opatření proti 
podvodům prováděných ve spolupráci se 
třetími zeměmi či společných celních 
operací (JCO), které se uskutečnily v roce 
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2011, mimo jiné operace Fireblade ve 
spolupráci s Chorvatskem, Ukrajinou a 
Moldavskem a operace Barrel ve 
spolupráci s Chorvatskem, Tureckem, 
Norskem a Švýcarskem; oceňuje výsledky 
těchto opatření a jejich finanční dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá začlenění ustanovení proti 
podvodům do nových nebo znovu 
projednaných dvoustranných dohod 
a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby tato ustanovení 
začlenily i do jiných dvoustranných dohod 
se třetími zeměmi;

5. vzhledem k tomu, že v globalizovaném 
světě k podvodům dochází stále častěji 
napříč mezinárodními hranicemi, 
zdůrazňuje, že je nutné vytvořit silný 
právní rámec s jasnými závazky 
partnerských zemí, a vítá začlenění 
ustanovení proti podvodům do nových 
nebo znovu projednaných dvoustranných 
dohod a vyzývá Komisi a Evropskou 
službu pro vnější činnost (ESVČ), aby tato 
ustanovení začlenily i do jiných 
dvoustranných dohod se třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá začlenění ustanovení proti 
podvodům do nových nebo znovu 
projednaných dvoustranných dohod 
a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 

5. vítá začlenění ustanovení proti 
podvodům do nových nebo upravených
dvoustranných dohod, včetně návrhu 
dohod s Afghánistánem, Kazachstánem, 
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vnější činnost (ESVČ), aby tato ustanovení
začlenily i do jiných dvoustranných dohod 
se třetími zeměmi;

Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií a 
racionalizované verze s Austrálií, 
a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby vypracovaly 
standardní ujednání, jehož 
prostřednictvím budou tato ustanovení
začleněna do všech nových či upravených
dvoustranných a vícestranných dohod se 
třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby zjištění a doporučení 
Účetního dvora vztahující se ke vnějším 
činnostem EU, a zejména pak k misím EU, 
byla zohledněna při přezkoumávání jejich 
pokroku s ohledem na stanovené cíle a při 
zvažování prodloužení jejich mandátu, aby 
se zajistilo účinné a přiměřené využívání 
poskytnutých zdrojů.

6. navrhuje, aby zjištění a doporučení 
Účetního dvora vztahující se ke vnějším 
činnostem EU, a zejména pak k misím EU, 
byla zohledněna při přezkoumávání jejich 
pokroku s ohledem na stanovené cíle a při 
zvažování prodloužení jejich mandátu, aby 
se zajistilo účinné a přiměřené využívání 
poskytnutých zdrojů. všímá si upozornění 
na určité nedostatky zadávacích nebo 
nabídkových řízení v rámci činnosti ESVČ 
a vyzývá ESVČ, aby je bez zbytečného 
prodlení odstranila;

Or. en


