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Pozměňovací návrh 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že dosud není možné vyhodnotit 
akční plán Komise na zlepšení řízení 
strukturálních fondů; zdůrazňuje, že 82 % 
finančních oprav v ESF v období 
2000 až 2006 se týkalo Itálie a Španělska;
považuje za nezbytné, aby bylo
s dotyčnými členskými státy vyvinuto 
cílené úsilí a aby byl vytvořen 
odstupňovaný informační a sankční
systém, který umožní chyby rychleji 
odstraňovat a který bude podporovat řádné 
vynakládání finančních prostředků na 
základě příkladů osvědčených
i nevhodných postupů;

3. lituje, že dosud není možné vyhodnotit 
akční plán Komise na zlepšení řízení 
strukturálních fondů; považuje za 
nezbytné, aby bylo s dotyčnými členskými 
státy vyvinuto cílené úsilí a aby byl 
vytvořen informační systém, který umožní 
chyby rychleji odstraňovat a který bude 
podporovat řádné vynakládání finančních 
prostředků na základě příkladů 
osvědčených i nevhodných postupů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že míra chybovosti nemusí 
nezbytně ukazovat na podvodnou činnost,
a vyzývá proto, aby se v budoucnu jasně 
rozlišovalo mezi podvody a mírou 
chybovosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá, že Komise se snaží získávat od 
všech členských států podrobné údaje 
prostřednictvím každoročních kontrolních 
zpráv kontrolních úřadů a pomocí 
souhrnných výročních zpráv; žádá
o kontrolu povinnosti skládat účty, aby 
informace nemusely být předkládány 
dvakrát; považuje za nepřijatelné
a trestuhodné, že vnitrostátní správní
a kontrolní orgány své zprávy buď vůbec 
nepřekládají nebo jsou tyto zprávy 
nedostatečné a že tyto orgány nedodržují 
minimální požadavky finančních předpisů; 
žádá proto Komisi, aby předložila návrhy 
na zlepšení nynějších požadavků na 
předkládání zpráv a aby je rozšířila
o sankční mechanismus;

5. vítá, že Komise se snaží získávat od 
všech členských států podrobné údaje 
prostřednictvím každoročních kontrolních 
zpráv kontrolních úřadů a pomocí 
souhrnných výročních zpráv; žádá
o kontrolu povinnosti skládat účty, aby 
informace nemusely být předkládány 
dvakrát; považuje za nepřijatelné
a trestuhodné, že vnitrostátní správní
a kontrolní orgány své zprávy buď vůbec 
nepřekládají nebo jsou tyto zprávy 
nedostatečné a že tyto orgány nedodržují 
minimální požadavky finančních předpisů; 
žádá proto Komisi, aby předložila návrhy 
na zlepšení nynějších požadavků a aby je 
rozšířila o předkládání zpráv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že takovéto zjednodušené 
postupy jsou pro snižování administrativní 
zátěže na vnitrostátní, regionální i místní 
úrovni klíčové; zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit, aby tyto postupy nevedly
v budoucnu k vyšší míře chybovosti; 

Or. en
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