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Pozmeňujúci návrh 1
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta skutočnosť, že Dvor audítorov aj 
naďalej hodnotí oblasť zamestnanosti a 
sociálnych vecí na vzorke vysokého počtu 
operácií; vyjadruje poľutovanie nad 
zvýšenou mierou chybovosti v tejto oblasti 
politiky, ktorá bola v roku 2012 na úrovni 
3,2 % v porovnaní s úrovňou 2,2 % v 
predchádzajúcom roku; konštatuje, že táto 
miera chybovosti bola stále najnižšou 
medzi všetkými oblasťami politiky;

1. víta skutočnosť, že Dvor audítorov aj 
naďalej hodnotí oblasť zamestnanosti a 
sociálnych vecí na vzorke vysokého počtu 
operácií; vyjadruje poľutovanie nad 
zvýšenou mierou chybovosti v tejto oblasti 
politiky, ktorá bola v roku 2012 na úrovni 
3,2 % v porovnaní s úrovňou 2,2 % v 
predchádzajúcom roku; konštatuje, že táto 
miera chybovosti bola stále najnižšou 
medzi všetkými oblasťami politiky; a žiada 
Dvor audítorov, aby posúdil tiež 
rozpočtové riadky s nižšími finančnými 
prostriedkami v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. berie na vedomie poznámky Dvora 
audítorov týkajúce sa výhod používania 
zjednodušených výkazov nákladov, čo 
znižuje riziko chyby a administratívnu 
záťaž na strane príjemcov; víta 
skutočnosť, že 26 % vzorkovaných 
operácií ESF v roku 20122 už tento spôsob 
vykazovania nákladov využilo; podporuje 
širšie používanie zjednodušeného 
vykazovania nákladov v budúcom 
viacročnom finančnom rámci;

6. berie na vedomie poznámky Dvora 
audítorov týkajúce sa výhod používania 
zjednodušených výkazov nákladov, čo 
znižuje riziko chyby a administratívnu 
záťaž na strane príjemcov; berie na 
vedomie, že 26 % vzorkovaných operácií 
ESF v roku 2012 už tento spôsob 
vykazovania nákladov využilo; 
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Pozmeňujúci návrh 3
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie skutočnosť, že 
zjednodušené vykazovanie nákladov môže 
znížiť frekvenciu výskytu chýb, ale 
domnieva sa, že v tomto prípade ostane 
nedodržanie pravidiel nezistené.
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