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Pozmeňujúci návrh 1
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že medzi chybami sú veľké 
rozdiely a že treba rozlišovať medzi 
veľkými chybami, ako je nadmerná 
platba/nedostatočná platba alebo podvod, 
a menšími a administratívnymi chybami, 
keďže členské štáty uviedli, že v 
programovom období 2007 - 2013 bolo len 
0,42 % chýb v programoch EFRR, 
Kohézneho fondu a ESF dôsledkom 
podvodu;

2. pripomína členským štátom, že v 
prípade 56 % operácií v oblasti 
regionálnej politiky ovplyvnených 
chybami Európsky dvor audítorov usúdil, 
že orgány členských štátov mali k 
dispozícii dostatočné informácie na to, 
aby odhalili a opravili jednu alebo viacero 
chýb pred osvedčením výdavkov a ich 
oznámením Komisii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. konštatuje, že akákoľvek chyba v
postupe verejného obstarávania, bez 
ohľadu na jej rozsah a závažnosť, vedie k 
tomu, že Dvor audítorov klasifikuje celý 
výdavok v danom postupe ako chybu, aj 
keď nedošlo k finančnej strate a projekt 
bol vykonaný podľa plánu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jan Olbrycht
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. upozorňuje na odlišný prístup 
Komisie a Dvora audítorov k výpočtu 
miery chybovosti, pokiaľ ide o operácie, v 
prípade ktorých Komisia uplatnila 
paušálne opravy, a požaduje, aby sa 
metodika zjednotila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že kumulatívne finančné 
opravy implementované do konca roku 
2012 v súvislosti s programami EFRR, 
Kohézneho fondu a ESF v aktuálnom 
programovom období predstavujú 0,2 %;

3. konštatuje, že finančné opravy a spätne 
získané sumy realizované v roku 2012 v 
súvislosti s programami EFRR, Kohézneho 
fondu a ESF predstavujú viac ako 3 
miliardy EUR a že jednotlivé sumy podľa 
oblasti politiky predstavujú 8,8 % platieb z 
EFRR, 2,2 % platieb z Kohézneho fondu a 
3,8 % platieb z ESF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. upozorňuje na viacročný charakter 
systému riadenia politiky súdržnosti a 
zdôrazňuje, že konečné hodnotenie 
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nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania 
politiky bude možné len pri dokončení 
programového obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 
vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb;

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 
vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb; v tejto súvislosti tiež 
podporuje čoraz častejšie orientovanie na 
výsledky a tematické smerovanie politiky 
súdržnosti, čo by malo zabezpečiť vysokú 
pridanú hodnotu spolufinancovaných 
operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 
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vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb;

vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb; víta tiež vymedzenie pojmu 
vážny nedostatok a očakávanú vyššiu 
úroveň opráv v prípade opakujúcich sa 
nedostatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 
vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb;

5. víta nové pravidlá na programové 
obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa 
rozhodlo spolurozhodovacím postupom, 
vrátane opatrení, ako je vymenovanie 
audítorských a certifikačných orgánov, 
akreditácia audítorských orgánov, 
preskúmanie auditu a akceptácia účtov, 
finančné opravy a čisté finančné opravy, 
primeraná kontrola, podmienky ex ante, 
ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu 
úrovne chýb; pripomína, že audit by mal 
byť orientovaný na výkonnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. víta nedávne oznámenie Komisie, 
ktorým sa navrhuje prístup k 
uplatňovaniu čistých finančných opráv v 
oblastiach poľnohospodárstva a politiky 
súdržnosti v budúcom programovom 
období; očakáva delegovaný akt, ktorým 
sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa 
kritérií na hodnotenie fungovania 
systémov riadenia a kontroly, stanovenie 
úrovne finančných opráv a uplatňovanie 
paušálnych opráv.

Or. en


