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Pozmeňujúci návrh 1
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta, že v súvislosti s predvstupovými 
fondmi skúmanými v správe z roku 2011
sa znížil počet zistených nezrovnalostí 
a ich finančný dosah je nižší; víta 
skutočnosť, že miera vymáhania zdrojov 
EÚ neoprávnene vyplatených 
na predvstupovú pomoc sa výrazne 
zlepšila, a uznáva, že existujú významné 
rozdiely medzi príjemcami z hľadiska 
oznámených nezrovnalostí, ktorých 
množstvo hlavne závisí od etapy prijatia 
a zavedenia systému riadenia nezrovnalostí 
(IMS); vyzýva preto Komisiu, aby naďalej 
dôkladne sledovala zavedenie systému 
IMS vo všetkých krajinách, ktoré majú 
prospech z tohto nástroja;

1. berie na vedomie pokles počtu zistených 
nezrovnalostí a ich finančného dosahu
v súvislosti s predvstupovými fondmi 
skúmanými v správe z roku 2011; víta 
skutočnosť, že miera vymáhania zdrojov 
EÚ neoprávnene vyplatených 
na predvstupovú pomoc sa síce výrazne 
zlepšila, ale poznamenáva, že stále 
dosahuje iba 60 %, a uznáva, že existujú 
významné rozdiely medzi príjemcami 
z hľadiska oznámených nezrovnalostí, 
ktorých množstvo hlavne závisí od etapy 
prijatia a zavedenia systému riadenia 
nezrovnalostí (IMS); vyzýva preto 
Komisiu, aby naďalej dôkladne sledovala 
zavedenie systému IMS vo všetkých 
krajinách, ktoré majú prospech z tohto 
nástroja; podporuje výzvu Komisie 
adresovanú najmä Chorvátsku, aby 
realizovalo systém IMS v plnom rozsahu, 
čo sa doposiaľ nestalo, hoci bola 
poskytnutá odborná príprava a podpora, 
ako aj výzvu adresovanú bývalej 
Juhoslovanskej republike Macedónsko, 
aby tento systém zaviedla; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje so znepokojením, že 2. konštatuje so znepokojením, že 
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v kapitole 7 (Vonkajšie vzťahy, pomoc 
a rozšírenie) výročnej správy Dvora 
audítorov Európskej únie o plnení rozpočtu 
za rok 2011 dvor upozornil na chyby 
v konečných platbách, ktoré kontroly 
Komisie neodhalili, a dospel k záveru, že 
kontroly vykonávané Komisiou nie sú 
úplne účinné; vyzýva Komisiu, aby 
zlepšila svoje mechanizmy monitorovania 
s cieľom zabezpečiť účinné a primerané 
vynakladanie finančných prostriedkov;

v kapitole 7 (Vonkajšie vzťahy, pomoc 
a rozšírenie) výročnej správy Dvora 
audítorov Európskej únie o plnení rozpočtu 
za rok 2011 dvor upozornil na chyby 
v konečných platbách, ktoré kontroly 
Komisie neodhalili, a dospel k záveru, že 
kontroly vykonávané Komisiou nie sú 
úplne účinné; vyzýva Komisiu, aby 
sledovala odporúčania Dvora audítorov 
a stanovisko k udeleniu o absolutória, 
a tým zlepšila svoje mechanizmy 
monitorovania s cieľom zabezpečiť účinné 
a primerané vynakladanie finančných 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. so znepokojením konštatuje, že 
vzhľadom na pokračujúcu hospodársku 
krízu Komisia v súvislosti so svojou novou 
komplexnou stratégiou pre EÚ 
nepredpokladá zvýšenie financovania z 
prostriedkov EÚ pre orgány 
presadzovania práva v členských štátoch, 
s cieľom lepšej ochrany finančných 
záujmov EÚ; nazdáva sa, že táto stratégia 
by mala byť ucelenou a komplexnou 
reakciou zameranou na zníženie 
pašeráctva a lepší výber daní, a preto by  
mala zabezpečiť, aby sa takéto investície 
zúročili v budúcnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Pino Arlacchi
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta iniciatívu na reformu Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF), 
pričom jedným z jej hlavných cieľov je 
posilnenie spolupráce s tretími krajinami; 
poznamenáva, že táto reforma navyše 
umožní OLAF-u uzavrieť administratívne 
dohody s príslušnými orgánmi tretích 
krajín a s medzinárodnými organizáciami, 
čím sa posilní kapacita úradu bojovať 
proti podvodom v oblastiach týkajúcich sa 
rozmeru vonkajšej politiky EÚ;

3. víta iniciatívu na reformu Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF), 
pričom jedným z jej hlavných cieľov je 
posilnenie spolupráce s tretími krajinami; 
poznamenáva, že táto reforma navyše 
umožní OLAF-u uzavrieť administratívne 
dohody s príslušnými orgánmi tretích 
krajín a s medzinárodnými organizáciami, 
čím sa posilní kapacita úradu bojovať 
proti podvodom v oblastiach týkajúcich sa 
rozmeru vonkajšej politiky EÚ, 
a s potešením očakáva rýchle uzatvorenie 
prebiehajúceho legislatívneho postupu 
revízie nariadenia z roku 1999, ktorý 
tomuto úradu poskytne rámec, ktorý 
v súčasnosti potrebuje na to, aby mohol 
fungovať čo najefektívnejšie ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta iniciatívu na reformu Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF), 
pričom jedným z jej hlavných cieľov je 
posilnenie spolupráce s tretími krajinami; 
poznamenáva, že táto reforma navyše 
umožní OLAF-u uzavrieť administratívne 
dohody s príslušnými orgánmi tretích 
krajín a s medzinárodnými organizáciami, 
čím sa posilní kapacita úradu bojovať 
proti podvodom v oblastiach týkajúcich sa 
rozmeru vonkajšej politiky EÚ;

3. víta iniciatívu na reformu Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF), 
pričom jedným z jej hlavných cieľov je 
posilnenie spolupráce s tretími krajinami; 
poznamenáva, že táto reforma navyše 
umožní OLAF-u uzavrieť administratívne 
dohody s príslušnými orgánmi tretích 
krajín a s medzinárodnými organizáciami, 
čím sa posilní kapacita úradu bojovať 
proti podvodom v oblastiach týkajúcich sa 
rozmeru vonkajšej politiky EÚ; víta 
stratégiu v oblasti boja proti podvodom 



PE510.501v01-00 6/11 AM\934038SK.doc

SK

(COM(2011) 376) okrem iného v 
súvislosti so zahrnutím ustanovení pre 
oblasť boja proti podvodom do 
výdavkových programov nového 
viacročného finančného rámca na 
obdobie 2014 – 2020; so znepokojením 
berie na vedomie závery Komisie, že 
v členských štátoch nie sú k dispozícii 
dostatočné prostriedky, ktoré by odrádzali 
od zneužívania rozpočtu EÚ, a zároveň 
víta návrh Komisie na riešenie tohto 
problému a odporúča, aby boli v čo 
najvyššej možnej miere zapojené tretie 
krajiny, ktoré sú príjemcami týchto 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
zintenzívniť boj proti podvodom 
súvisiacim s platbou cla, a víta zriadenie 
Tranzitného informačného systému na 
boj proti podvodom (ATIS), ktorý je 
centrálnym registrom poskytujúcim 
všetkým orgánom informácie o pohyboch 
tovaru v tranzite v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných 
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR); zdôrazňuje, že táto činnosť 
slúži ako dôležitý zdroj financovania 
medzinárodne štruktúrovaných 
zločineckých organizácií, a poukazuje 
preto na význam, ktorý má posilňovanie 
vonkajšieho rozmeru uvedeného akčného 
plánu;

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR/rok); zdôrazňuje, že táto 
činnosť slúži ako dôležitý zdroj 
financovania medzinárodne 
štruktúrovaných zločineckých organizácií, 
a poukazuje preto na význam, ktorý má 
posilňovanie vonkajšieho rozmeru 
uvedeného akčného plánu, v ktorom sa 
predpokladá podpora kapacity 
presadzovania práva v susedných 
krajinách, poskytovanie technickej 
pomoci a odbornej prípravy, zvyšovanie 
informovanosti, prehĺbenie operačnej 
spolupráce, akou sú spoločné colné 
operácie, ako aj výmena spravodajských 
informácií a posilnenie medzinárodnej 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných 
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR); zdôrazňuje, že táto činnosť 
slúži ako dôležitý zdroj financovania 
medzinárodne štruktúrovaných 
zločineckých organizácií, a poukazuje 

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných 
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR); zdôrazňuje, že táto činnosť 
slúži ako dôležitý zdroj financovania 
medzinárodne štruktúrovaných 
zločineckých organizácií, a poukazuje 
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preto na význam, ktorý má posilňovanie 
vonkajšieho rozmeru uvedeného akčného 
plánu;

preto na význam, ktorý má posilňovanie 
vonkajšieho rozmeru uvedeného akčného 
plánu; konkrétne zdôrazňuje dôležitosť 
spolupráce členských štátov, Ruska 
a krajín Východného partnerstva 
(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) 
zameranej na vykonávanie cielených 
činností navrhnutých v tomto akčnom 
pláne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Monika Flašíková Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných 
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR); zdôrazňuje, že táto činnosť 
slúži ako dôležitý zdroj financovania 
medzinárodne štruktúrovaných 
zločineckých organizácií, a poukazuje 
preto na význam, ktorý má posilňovanie 
vonkajšieho rozmeru uvedeného akčného 
plánu;

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu 
cigariet a alkoholu na východných 
hraniciach EÚ a poznamenáva, že táto 
nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ 
a rozpočtom členských štátov podstatné 
finančné straty (podľa odhadov 
10 mld. EUR) a predstavuje možné 
zdravotné riziko pre občanov EÚ; 
zdôrazňuje, že táto činnosť slúži ako 
dôležitý zdroj financovania medzinárodne 
štruktúrovaných zločineckých organizácií, 
a poukazuje preto na význam, ktorý má 
posilňovanie vonkajšieho rozmeru 
uvedeného akčného plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Renate Weber

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta politiky v oblasti boja proti 
podvodom na úrovni EÚ, ktoré zahŕňajú 
vyššiu mieru spolupráce s tretími 
krajinami, napr. Tranzitný informačný 
systém na boj proti podvodom, ktorý 
poskytuje prístup krajinám EZVO, 
vzájomná administratívna pomoc 
v daňových záležitostiach a súvisiace 
ustanovenia v oblasti boja proti podvodom 
uskutočňované v spolupráci s tretími 
krajinami, spoločné colné operácie, ktoré 
sa konali v roku 2011, napr. operácia 
„Fireblade“ za účasti Chorvátska, 
Ukrajiny a Moldavska a „Barrel“ za 
účasti Chorvátska, Turecka, Nórska a 
Švajčiarska; oceňuje výsledky týchto 
činností a ich finančný dosah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta začlenenie ustanovení 
proti podvodom do nových alebo opätovne 
prerokovaných dvojstranných dohôd a 
vyzýva Komisiu a Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť, aby zahrnutie týchto 
ustanovení rozšírili aj do iných 
dvojstranných dohôd s tretími krajinami;

5. so zreteľom na skutočnosť, že 
v globalizovanom svete k podvodom 
dochádza čoraz viac pri medzinárodnom 
styku, zdôrazňuje, že je dôležité mať
k dispozícii pevný právny rámec s jasnými 
záväzkami zo strany partnerských krajín, 
a víta začlenenie ustanovení 
proti podvodom do nových alebo opätovne 
prerokovaných dvojstranných dohôd a 
vyzýva Komisiu a Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť, aby zahrnutie týchto 
ustanovení rozšírili aj do iných 
dvojstranných dohôd s tretími krajinami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta začlenenie ustanovení 
proti podvodom do nových alebo opätovne 
prerokovaných dvojstranných dohôd a 
vyzýva Komisiu a Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť, aby zahrnutie týchto 
ustanovení rozšírili aj do iných 
dvojstranných dohôd s tretími krajinami;

5. víta začlenenie ustanovení 
proti podvodom do nových alebo opätovne 
prerokovaných dvojstranných dohôd 
vrátane návrhu dohôd s Afganistanom, 
Arménskom, Azerbajdžanom 
a Gruzínskom a racionalizovaných verzií 
s Austráliou a vyzýva Komisiu a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť, aby 
vypracovali štandardnú doložku na 
zahrnutie týchto ustanovení do všetkých 
nových alebo prerokovaných dvoj-
a viacstranných dohôd s tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. navrhuje, aby sa zistenia a odporúčania 
Dvora audítorov týkajúce sa vonkajších 
akcií EÚ a najmä misií EÚ zohľadňovali 
pri prehodnocovaní ich pokroku vzhľadom 
na stanovené ciele a pri zvažovaní 
predĺženia ich mandátu, aby sa zabezpečilo 
efektívne a primerané využívanie 
poskytnutých zdrojov.

6. navrhuje, aby sa zistenia a odporúčania 
Dvora audítorov týkajúce sa vonkajších 
akcií EÚ a najmä misií EÚ zohľadňovali 
pri prehodnocovaní ich pokroku vzhľadom 
na stanovené ciele a pri zvažovaní 
predĺženia ich mandátu, aby sa zabezpečilo 
efektívne a primerané využívanie 
poskytnutých zdrojov. berie na vedomie 
upozornenie na isté nedostatky týkajúcich 
sa postupov obstarávania a tendrov 
v rámci činností ESVČ a žiada ju, aby ich 
v dohľadnom čase odstránila;
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