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Pozměňovací návrh 1
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s obavami bere na vědomí, 
že nesrovnalosti nahlášené Komisi
v souvislosti s čerpáním prostředků 
ze strukturálních fondů vzrostly v roce 
2008 o 6,7 % ve srovnání s rokem 2007, 
což je nejvyšší procentuální hodnota
s ohledem na Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský sociální fond
v předchozích letech; s uspokojením však 
bere na vědomí, že finanční dopad těchto 
nesrovnalostí klesl o 27 %;

1. bere na vědomí, že nesrovnalosti 
nahlášené Komisi v souvislosti s čerpáním 
prostředků ze strukturálních fondů vzrostly
v roce 2008 o 6,7 % ve srovnání s rokem 
2007, což je nejvyšší procentuální hodnota
s ohledem na Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský sociální fond
v předchozích letech; s uspokojením však 
bere na vědomí, že finanční dopad těchto 
nesrovnalostí klesl o 27 %;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje celkové nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí
v následujících letech;

2. považuje celkový nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí
v následujících letech; opakovaně vyzývá
k provádění důkladnější kontroly ze strany 
účetních dvorů a jiných kontrolních 
úřadů jednotlivých členských, což by 
zajistilo vyšší míru transparentnosti 
fungování evropských fondů a maximální 
omezení jejich zneužívání;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 3
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje celkové nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí
v následujících letech;

2. považuje celkový nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí
v následujících letech; podotýká však, 
že vzhledem k tomu, že podle závěrů 
hodnocení účinného fungování řídících
a kontrolních systémů v 545 operačních 
programech, které provedlo generální 
ředitelství pro regionální politiku
a generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a rovné příležitosti Komise, 
fungovalo v roce 2008 dobře pouze 31 % 
těchto systémů, musejí členské státy 
vynaložit značné úsilí k tomu, aby došlo 
ke zlepšení těchto řídících a kontrolních 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje celkové nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí

2. považuje celkový nárůst hlášených 
nesrovnalostí za znamení toho, že členské 
státy se snaží zlepšit své systémy kontroly,
a věří, že nová ustanovení nařízení
o strukturálních fondech pro období 2007–
2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí
v následujících letech; připomíná, 
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v následujících letech; že aby bylo možné správně porovnat údaje
o nesrovnalostech mezi členskými státy, 
Komise zdůraznila, že „nahlášené vysoké 
neregulérní finanční částky nemusejí 
nutně znamenat, že v určité zemi dochází
k většímu množství podvodů
a nesrovnalostí než v jiné zemi. Důvodem 
mohou být častější kontroly“1;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo 
částečně v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, 
že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
a kontroly;

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad 11% 
mírou chyb zjištěnou Účetním dvorem
v oddíle „Soudržnost“; zdůrazňuje, 
že nesrovnalosti zjištěné Účetním dvorem 
mohou v některých případech vést
k podvodům, a v souvislosti s tím 
se domnívá, že je nutné důsledně se snažit
o snížení míry chyb;

Or. pl

                                               
1 SEC(2009)1003, s. 87.
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Pozměňovací návrh 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo 
částečně v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, 
že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
a kontroly;

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008, které odpovídá období 
před přístupem Rumunska a Bulharska 
do EU, a které proto nepřihlíží
k nejnovějšímu vývoji, pokud jde
o zjednodušování stávajících předpisů
a nařízení na úrovni EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo částečně
v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, 
že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
a kontroly;

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo částečně
v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, zejména 
podmínek výběrových řízení, a zdůrazňuje, 
že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
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a kontroly;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo částečně
v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, 
že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
a kontroly;

3. bere na vědomí zprávu auditora 
Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 
2008 a vyjadřuje politování nad tím, 
že míra neproplacených nákladů v rámci 
politiky soudržnosti dosáhla 11 %; je toho 
názoru, že k této skutečnosti došlo částečně
v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, 
že má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, 
je bezpodmínečně nutné zjednodušit 
vnitrostátní právní předpisy a předpisy 
Společenství vztahující se na strukturální 
fondy, zejména pokud jde o postupy řízení
a kontroly; je si však vědom toho, 
že ve zprávě Evropského účetního dvora
o plnění rozpočtu za rok 2008 není 
analyzováno období 2007–2013, v jehož 
průběhu došlo ke zdokonalení kontrolních 
mechanizmů;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že účinná absorpce 
strukturálních fondů představuje značný 
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problém, především pro nové členské 
státy, neboť jsou nuceny dodržovat přísné
a často složité požadavky na jejich využití; 
vítá proto snahy těchto členských států
o zlepšení své prováděcí kapacity a vyzývá 
je, aby tuto činnost zintenzivnily, a byly 
tak v přijatelném časovém horizontu 
schopny vykázat hmatatelné výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podotýká rovněž, že podle zprávy 
Evropského účetního dvora o plnění 
rozpočtu za rok 2008 lze větší část 
odhadované míry chyb přičíst chybám 
ve způsobilosti čerpat finanční prostředky; 
zdůrazňuje, že s ohledem na některé tyto 
rizikové chyby, jako jsou problémy 
se způsobilostí k čerpání finančních 
prostředků a porušování pravidel 
při zadávání veřejných zakázek, 
by se Komise neměla soustřeďovat pouze 
na vlastní auditní činnost zaměřenou 
na tuto oblast, nýbrž by měla pro členské 
státy a jejich regionální a místní 
samosprávu vytvořit preventivní 
poradenství s ohledem na správné 
uplatňování těchto pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. bere na vědomí odpověď Komise 
na zjištění Účetního dvora č. 6.17, 
že většina projektů s velkými 
vyčíslitelnými chybami je soustředěna 
pouze ve třech členských státech,
a naléhavě žádá Komisi, aby vůči těmto 
členským státům přijala příslušná 
nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. trvá na tom, aby Komise omezila 
praxi, na níž upozornil Účetní dvůr, 
kdy členské státy bez účinného 
předchozího ověření nahrazují 
nezpůsobilé náklady, které Komise 
zamítla, novými, rovněž nezpůsobilými 
náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá sdělení Komise ze dne 16. prosince 
2008 nazvané „Směrem ke společné 
dohodě o koncepci přijatelného rizika 
výskytu chyb“ (KOM(2008)0866)

5. vítá sdělení Komise ze dne 16. prosince 
2008 nazvané „Směrem ke společné 
dohodě o koncepci přijatelného rizika 
výskytu chyb“ (KOM(2008)0866) a sdílí 
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a pokrok některých členských států, 
pokud jde o přizpůsobení jejich systémů 
hlášení nesrovnalostí s ohledem na stále 
častější využívání informačních systémů 
pro boj proti podvodům (AFIS);

názor, že by se pro jednotlivá odvětví měly 
stanovit odlišné prahy přípustné 
chybovosti, a to s patřičným přihlédnutím
k jednotlivým charakteristickým znakům
a předpisům; souhlasí, aby podíl 
tolerovaných chyb v případě 
strukturálních fondů činil 5 %, 
doporučuje však, aby byla v případě 
inovativních projektů, které jsou vzhledem 
ke své experimentální povaze vystaveny 
vyššímu riziku chyb, stanovena vyšší 
hranice tolerovaných chyb, 
aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění 
jejich potenciálu;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vítá zlepšení, jehož některé členské 
státy dosáhly při harmonizaci svých 
systémů hlášení nesrovnalostí díky 
většímu využívání systému AFIS;
s ohledem na dobré výsledky, jichž bylo
díky elektronickým systémům 
pro podávání zpráv dosud dosaženo, 
pokud jde o kvalitu údajů a dodržování 
lhůt pro vypracovávání zpráv, vyzývá 
členské státy, které zatím nemají tyto 
systémy k dispozici, aby se jimi co 
nejrychleji vybavily;

Or. it
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Pozměňovací návrh 15
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby se plně ujaly své povinnosti a posílily
své úsilí s cílem zabránit podvodům, 
administrativním chybám a nedostatkům,
a žádá, aby byla jednoznačněji rozlišena 
pojetí nesrovnalosti a podezření
na podvod.

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby se plně ujaly své povinnosti
a prohloubily své úsilí s cílem zabránit 
podvodům, administrativním chybám
a nedostatkům, a žádá, aby byla 
jednoznačněji rozlišena pojetí 
nesrovnalosti, chyb a podvodu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby se plně ujaly své povinnosti a posílily 
své úsilí s cílem zabránit podvodům, 
administrativním chybám a nedostatkům,
a žádá, aby byla jednoznačněji rozlišena 
pojetí nesrovnalosti a podezření na podvod. 

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby se plně ujaly své povinnosti a posílily 
své úsilí s cílem zabránit podvodům, 
administrativním chybám a nedostatkům,
a žádá, aby byla jednoznačněji rozlišena 
pojetí nesrovnalosti a podezření na podvod. 
naléhavě žádá členské státy, aby uspíšily 
svou reformu soudnictví a boj proti 
podvodům, a žádá Komisi, aby v případě 
zjištěných nesrovnalostí přijala nápravná 
opatření a zajistila, aby tento systém již 
nevedl k novým chybám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. kriticky se staví k tomu, že těch 
několik členských států, kterých se to týká 
nejvíce, nebylo označeno a tvrději 
sankcionováno už dříve; domnívá se, 
že když bude v případě některých států 
docházet opakovaně k nesrovnalostem, 
bude nutné uplatňovat kontrolní 
mechanizmy Komise, Účetního dvora, 
úřadu OLAF a Parlamentu, které 
by se vztahovaly na jednotlivé členské 
státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi a Účetní dvůr, 
aby důkladněji kontrolovaly povinnosti 
jednotlivých členských států týkající se 
zveřejňování svých požadavků 
na strukturální fondy EU; požaduje 
přitom, aby Komise důkladněji 
kontrolovala oprávněnost požadavků
i na základě nařízení týkajících se čerpání 
prostředků z těchto strukturálních fondů;

Or. de


