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Pozměňovací návrh 1
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že Účetní dvůr nadále posuzoval 
oblast zaměstnanosti a sociálních věcí 
pomocí vzorku vysokého počtu transakcí; 
vyjadřuje politování nad zvýšenou mírou 
chybovosti v této oblasti politiky, která 
v roce 2012 dosáhla 3,2 %, zatímco v 
předchozím roce pouze 2,2 %; konstatuje, 
že tato míra chybovosti byla přesto ze 
všech oblastí politiky nejnižší;

1. vítá, že Účetní dvůr nadále posuzoval 
oblast zaměstnanosti a sociálních věcí 
pomocí vzorku vysokého počtu transakcí; 
vyjadřuje politování nad zvýšenou mírou 
chybovosti v této oblasti politiky, která 
v roce 2012 dosáhla 3,2 %, zatímco v 
předchozím roce pouze 2,2 %; konstatuje, 
že tato míra chybovosti byla přesto ze 
všech oblastí politiky nejnižší; žádá Účetní 
dvůr, aby posoudil i rozpočtové položky s 
nižší měrou přidělených finančních 
prostředků v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí připomínky Účetního 
dvora týkající se přínosů používání 
zjednodušeného vykazování nákladů, které 
snižuje riziko chyb a omezuje 
administrativní zatížení příjemců; vítá, že 
v roce 20122 toto vykazování využívalo již 
26 % vzorků transakcí v rámci ESF;
podporuje širší využívání zjednodušeného 
vykazování nákladů v budoucím víceletém 
účetním období;

6. bere na vědomí připomínky Účetního 
dvora týkající se přínosů používání 
zjednodušeného vykazování nákladů, které 
snižuje riziko chyb a omezuje 
administrativní zatížení příjemců; bere na 
vědomí, že v roce 2012 toto vykazování 
využívalo již 26 % vzorků transakcí 
v rámci ESF;

__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 2 Simplification and Gold-plating in the 
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European Social Fund, Č. j. 
Ares(2013)3470438978, 13.11.2013, 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňování, 
Evropská komise, s. 4.

European Social Fund, Č. j. 
Ares(2013)3470438978, 13.11.2013, 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňování, 
Evropská komise, s. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je si vědom toho, že možnost 
zjednodušeného výpočtu nákladů může 
snížit výskyt chyb, ovšem poukazuje na to, 
že nesprávné použití pravidel zůstane v 
tomto případě neodhaleno;

Or. en


