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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že 
nezrovnalosti, ktoré boli nahlásené Komisii 
vzhľadom na štrukturálne fondy, vzrástli 
v roku 2008 o 6,7 % v porovnaní s rokom 
2007, čo predstavuje najväčší nárast za 
posledné roky, pokiaľ ide o EFRR a ESF; 
s uspokojením však konštatuje, že ich 
finančný dosah sa znížil o 27 %;

1. konštatuje, že nezrovnalosti, ktoré boli 
nahlásené Komisii v súvislosti so 
štrukturálnymi fondmi, vzrástli v roku 2008 
o 6,7 % v porovnaní s rokom 2007, pričom 
najväčšia časť, tak ako v posledných 
rokoch, sa týkala EFRR a ESF; 
s uspokojením však konštatuje, že ich 
finančný dosah sa znížil o 27 %;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 
znížiť množstvo nezrovnalostí;

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 
znížiť množstvo nezrovnalostí; opätovne 
vyzýva na posilnenú kontrolu 
prostredníctvom vnútroštátnych 
kontrolných úradov a iných orgánov 
kontroly, čo zaručí veľký krok smerom k 
transparentnosti v zaobchádzaní s 
európskym financovaním a čo najväčšie 
obmedzenie zneužívania v tomto rámci;

Or. bg
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 
znížiť množstvo nezrovnalostí;

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 
znížiť množstvo nezrovnalostí. Konštatuje 
však, že je potrebné značné úsilie 
členských štátov zamerané na lepšie 
fungovanie ich riadiacich a kontrolných 
systémov, keďže hodnotenie efektívneho 
fungovania riadiacich a kontrolných 
systémov v 545 operačných programoch 
uskutočnené generálnymi riaditeľstvami 
Komisie pre regionálnu politiku a pre 
zamestnanosť, sociálne veci a rovnaké 
príležitosti došlo k záveru, že v roku 2008 
dobre pracovalo len 31 % týchto systémov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 

2. celkový nárast nahlásených 
nezrovnalostí považuje za známku úsilia, 
ktoré členské štáty vynaložili, aby zlepšili 
svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, 
že nové ustanovenia nariadení 
o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 
– 2013 pomôžu v nasledujúcich rokoch 
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znížiť množstvo nezrovnalostí; znížiť množstvo nezrovnalostí; upozorňuje 
však na to, že Komisia v súvislosti so 
správnym porovnaním údajov o 
nezrovnalostiach medzi členskými štátmi 
zdôraznila, že „vysoké neoprávnené sumy 
… nutne neznamenajú, že v dotknutej 
krajine došlo k viacerým podvodom a 
nezrovnalostiam, ako v iných krajinách. 
Príčinou môže byť aj vyšší počet 
kontrol.“1

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera neuhrádzania sa v oblasti politiky 
súdržnosti odhaduje na 11 %; domnieva 
sa, že je to čiastočne spôsobené zložitými 
administratívnymi postupmi, 
a zdôrazňuje, že v procese zlepšovania 
výkonnosti je nevyhnutné zjednodušiť 
legislatívny rámec členských štátov 
i Spoločenstva, ktorý upravuje 
štrukturálne fondy, a to najmä čo sa týka 
postupov riadenia a monitorovania;

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad 11 % 
mierou chýb v tematickej oblasti politika 
súdržnosti, ktorú skonštatoval Dvor 
audítorov; zdôrazňuje, že nezrovnalosti 
zistené Dvorom audítorov môžu v určitých 
situáciách viesť k podvodom, a v tejto 
súvislosti považuje za žiaduce dôsledne 
pracovať na znížení miery chýb; 

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska

                                               
1 SEK(2009)1003, s. 87.
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Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera neuhrádzania sa v oblasti politiky 
súdržnosti odhaduje na 11 %; domnieva 
sa, že je to čiastočne spôsobené zložitými 
administratívnymi postupmi, 
a zdôrazňuje, že v procese zlepšovania 
výkonnosti je nevyhnutné zjednodušiť 
legislatívny rámec členských štátov 
i Spoločenstva, ktorý upravuje 
štrukturálne fondy, a to najmä čo sa týka 
postupov riadenia a monitorovania;

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008, ktoré časovo zodpovedá obdobiu 
pred pristúpením Rumunska a Bulharska, 
takže nezohľadňuje najnovší vývoj 
týkajúci sa zjednodušenia existujúcich 
predpisov a nariadení na úrovni EÚ,
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa 
odhadu nemalo byť uhradených 11 % 
výdavkov v oblasti politiky súdržnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera neuhrádzania sa v oblasti politiky 
súdržnosti odhaduje na 11 %; domnieva sa, 
že je to čiastočne spôsobené zložitými 
administratívnymi postupmi, a zdôrazňuje, 
že v procese zlepšovania výkonnosti je 
nevyhnutné zjednodušiť legislatívny rámec 
členských štátov i Spoločenstva, ktorý 
upravuje štrukturálne fondy, a to najmä čo 
sa týka postupov riadenia a monitorovania;

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podľa odhadu nemalo byť uhradených 
11 % výdavkov v oblasti politiky 
súdržnosti; domnieva sa, že je to čiastočne 
spôsobené zložitými administratívnymi 
postupmi, najmä podmienkami verejných 
súťaží, a zdôrazňuje, že v procese 
zlepšovania výkonnosti je nevyhnutné 
zjednodušiť legislatívny rámec členských 
štátov i Spoločenstva, ktorý upravuje 
štrukturálne fondy, a to najmä čo sa týka 
postupov riadenia a monitorovania;

Or. de



AM\799131SK.doc 7/12 PE430.961v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miera neuhrádzania sa v oblasti politiky 
súdržnosti odhaduje na 11 %; domnieva sa, 
že je to čiastočne spôsobené zložitými 
administratívnymi postupmi, a zdôrazňuje, 
že v procese zlepšovania výkonnosti je 
nevyhnutné zjednodušiť legislatívny rámec 
členských štátov i Spoločenstva, ktorý 
upravuje štrukturálne fondy, a to najmä čo 
sa týka postupov riadenia a monitorovania;

3. berie na vedomie správu Európskeho 
dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 
2008 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podľa odhadu nemalo byť uhradených 
11 % výdavkov v oblasti politiky 
súdržnosti; domnieva sa, že je to čiastočne 
spôsobené zložitými administratívnymi 
postupmi, a zdôrazňuje, že v procese 
zlepšovania výkonnosti je nevyhnutné 
zjednodušiť legislatívny rámec členských 
štátov i Spoločenstva, ktorý upravuje 
štrukturálne fondy, a to najmä čo sa týka 
postupov riadenia a monitorovania; berie 
však do úvahy skutočnosť, že v správe 
Európskeho dvora audítorov o plnení 
rozpočtu na rok 2008 sa neskúma obdobie 
2007 – 2013, v ktorom sa kontrolné 
mechanizmy zlepšili;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. uznáva, že účinné čerpanie 
štrukturálnych fondov predstavuje značné 
problémy, a to najmä pre nové členské 
štáty, keďže sú nútené dodržiavať prísne 
a často zložité požiadavky na ich 
využívanie; preto víta úsilie týchto 
členských štátov zlepšovať svoju 
schopnosť využívania a vyzýva ich 
k zintenzívneniu tejto činnosti do takej 
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miery, aby boli schopné preukázať 
konkrétne výsledky v prijateľnom 
časovom rámci;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. berie tiež na vedomie, že podľa správy 
Európskeho dvora audítorov o plnení 
rozpočtu na rok 2008 možno väčšinu 
odhadovanej miery chýb pripísať chybám 
oprávnenosti; zdôrazňuje, že v prípade 
niektorých z týchto rizikových chýb, 
napríklad chýb oprávnenosti a porušení 
pravidiel verejného obstarávania, by 
Komisia mala nielen zamerať svoj vlastný 
audit na tieto chyby, ale aj vytvoriť 
preventívne usmernenia pre členské štáty 
a ich regionálne a miestne orgány o tom, 
ako správne uplatňovať tieto pravidlá;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. berie na vedomie odpoveď na 
poznámku 6.17 Dvora audítorov, v ktorej 
Komisia uvádza, že väčšina projektov s 
veľkými vyčísliteľnými chybami sa 
sústreďuje v iba troch členských štátoch, 
a vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné 
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nápravné opatrenia voči týmto členským 
štátom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. trvá na tom, aby Komisia obmedzila 
prax, na ktorú upozornil Dvor audítorov, 
keď členské štáty bez účinnej predbežnej 
kontroly nahrádzajú neoprávnené 
výdavky zamietnuté Komisiou novými, 
rovnako neoprávnenými výdavkami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. víta oznámenie Komisie zo 
16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie 
prípustného rizika chyby 
(KOM(2008)0866), ako aj zlepšenie, ktoré 
členské štáty dosiahli pri harmonizácii 
svojich systémov na oznamovanie 
nezrovnalostí, ktorá bola potrebná 
z dôvodu rozšíreného používania systému 
AFIS;

5. víta oznámenie Komisie zo 
16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie 
prípustného rizika chyby 
(KOM(2008)0866) a tiež zastáva názor, že 
pre jednotlivé sektory by sa s náležitým 
ohľadom na príslušné špecifiká 
a predpisy mali stanoviť rozličné 
tolerované miery chýb; súhlasí s 
tolerovanou mierou chýb 5 % pre 
štrukturálne fondy, ale odporúča, aby sa 
inovatívnym projektom, ktoré sú z dôvodu 
svojho pokusného charakteru vystavené 
vyššiemu riziku chýb, povolila vyššia 
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tolerovaná miera chýb, aby sa neobmedzil 
potenciál týchto projektov;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. víta zlepšenie, ktoré niektoré členské 
štáty dosiahli pri harmonizácii svojich 
systémov na oznamovanie nezrovnalostí 
prostredníctvom intenzívnejšieho 
používania systému AFIS; vzhľadom na 
dobré výsledky, ktoré sa s elektronickými 
systémami podávania správ doteraz 
dosiahli vo vzťahu ku kvalite údajov 
a dodržiavaniu príslušných lehôt, vyzýva 
členské štáty, ktoré takýmito systémami 
ešte nedisponujú, aby ich čo najskôr 
zaviedli;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby konali zodpovedne a znásobili 
úsilie s cieľom predchádzať 
nezrovnalostiam, administratívnych 
chybám a nedostatkom, a žiada o lepšie 
vymedzenie pojmov nezrovnalosť 
a podozrenie z podvodu.

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby konali zodpovedne a znásobili 
úsilie s cieľom predchádzať 
nezrovnalostiam, administratívnych 
chybám a nedostatkom, a žiada o lepšie 
vymedzenie pojmov nezrovnalosť, chyba
a podozrenie z podvodu.
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Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby konali zodpovedne a znásobili 
úsilie s cieľom predchádzať 
nezrovnalostiam, administratívnych 
chybám a nedostatkom, a žiada o lepšie 
vymedzenie pojmov nezrovnalosť 
a podozrenie z podvodu. 

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby konali zodpovedne a znásobili 
úsilie s cieľom predchádzať 
nezrovnalostiam, administratívnych 
chybám a nedostatkom, a žiada o lepšie 
vymedzenie pojmov nezrovnalosť 
a podozrenie z podvodu. Naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zintenzívnili reformu 
súdnictva a boj proti podvodom, a 
Komisiu vyzýva, aby prijala nápravné 
opatrenia v prípadoch zistenia 
nezrovnalostí a zabezpečila, že z tohto 
procesu nevyplynú nové chyby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. kritizuje skutočnosť, že malý počet 
osobitne dotknutých členských štátov 
nebol skôr pomenovaný a prísnejšie 
sankcionovaný; v prípade opakovane 
menovaných členských štátov považuje za 
naliehavo potrebné osobitné mechanizmy 
overovania a kontroly zo strany Komisie, 
Dvora audítorov, úradu OLAF a 
Parlamentu, ktoré by sa vzťahovali na 
jednotlivé krajiny;
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby 
prísnejšie kontrolovali vnútroštátne 
povinnosti zverejňovať podporu zo 
štrukturálnych fondov EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby pritom intenzívnejšie 
kontrolovala zákonnosť podpory aj podľa 
nariadení o štrukturálnych fondoch;

Or. de


