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Pozměňovací návrh 1
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že existuje významný rozdíl 
mezi druhy chyb a že by se mělo rozlišovat 
mezi velkými chybami, jako je 
přeplatek/nedoplatek či podvod, 
a drobnými a úřednickými chybami, 
neboť za programové období 2007–2013 
bylo jen 0,42 % chyb členskými státy 
nahlášeno jako důsledek podvodu v rámci 
programů EFRR, Fondu soudržnosti 
a ESF;

2. připomíná členským státům, že u 56 % 
operací v oblasti regionální politiky 
zatížených chybami se Účetní dvůr 
domnívá, že orgány členských států měly 
k dispozici dostatek informací k tomu, aby 
před certifikací výdajů, jež se předkládají 
Komisi, alespoň některé z nich zjistily a 
opravily;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podotýká, že pokud Účetní dvůr zjistí 
jakoukoli chybu ve veřejném zadávacím 
řízení bez ohledu na její velikost, označí 
celý výdaj spojený s tímto řízením za 
chybný, a to i tehdy, nevznikla-li žádná 
finanční ztráta a projekt byl realizován dle 
plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jan Olbrycht
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na to, že Komise a Účetní 
dvůr nepoužívají stejnou metodu výpočtu 
míry chybovosti u operací, u nichž Komise 
provedla opravy na základě paušální 
sazby, a požaduje, aby byly používané 
metody standardizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že souhrnné finanční 
opravy provedené do konce roku 2012 
v rámci programů EFRR, Fondu 
soudržnosti a ESF ve stávajícím 
programovém období činí 0,2 %;

3. poznamenává, souhrnné finanční opravy 
provedené do konce roku 2012 a spojené 
zpětné vymáhané částky v rámci programů 
EFRR, Fondu soudržnosti a ESF činí více 
než 3 miliardy EUR a že tyto částky v 
jednotlivých oblatech politiky představují 
8,8 % plateb z EFRR, 2,2 % plateb z 
Fondu soudržnosti a 3,8 % plateb z ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na to, že systém řízení 
politiky soudržnosti má víceletý charakter, 
a zdůrazňuje, že konečné hodnocení 
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nesrovnalostí souvisejících s prováděním 
této politiky bude možné uskutečnit až 
v závěru programového období;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 
včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb;

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 
včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb; podporuje v této souvislosti 
také stále výraznější zaměření na dosažení 
výsledků a tematickou koncentraci 
politiky soudržnosti, které by měly zajistit 
u spolufinancovaných operací vysokou 
přidanou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 
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včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb;

včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb; vítá rovněž, že byl definován 
závažný nedostatek a že se očekává 
zvýšená míra oprav v případě 
opakovaného výskytu nedostatků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 
včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb;

5. vítá nová pravidla pro programové 
období 2014–2020, o kterých bylo 
rozhodnuto postupem spolurozhodování, 
včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace 
auditních orgánů, auditní kontrola 
a schválení účetní závěrky, finanční opravy 
a čisté finanční opravy, proporcionální 
kontrola a předběžné podmínky, jejichž 
cílem je ještě více přispět ke snižování 
míry chyb; připomíná, že audit by se měl 
zaměřovat na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá nedávno vydané sdělení Komise, v 
němž je popsán postup uplatňování 
čistých finančních oprav v oblastech 
společné zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti v příštím programovém 
období; očekává akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla pro kritéria hodnocení fungování 
řídících a kontrolních systémů, stanovení 
míry finančních oprav a provádění oprav 
na základě paušální sazby;

Or. en


