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Pozměňovací návrh 1
Vasilica Viorica Dăncilă
Návrh stanoviska
Bod 1
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že průběžné platby za období
2007–2013, které byly provedeny v roce
2008, představují pouze 32 % výdajů a že
připomínky Účetního dvora se vztahují
zejména na výdaje během programového
období 2000–2006, které představují 68 %
výdajů z Fondu soudržnosti v roce 2008;
konstatuje tedy, že dopady posílení
právního rámce na období 2007–2013 a
zjednodušení opatření přijatých v letech
2008 a 2009 zatím nemohou být viditelné;

1. konstatuje, že průběžné platby za období
2007–2013, které byly provedeny v roce
2008, představují pouze 32 % výdajů,
zatímco 68 % prostředků na platby bylo v
roce 2008 vyčleněno na politiku
soudržnosti, a že zpráva Účetního dvora se
vztahuje na výdaje během programového
období 2000–2006, tedy na Evropskou
unii s 25 členskými státy, a nezohledňuje
nedávný vývoj, pokud jde o
zjednodušování platných pravidel a
nařízení, což znamená, že dopady posílení
právního rámce na období 2007–2013 a
zjednodušení opatření přijatých v letech
2008 a 2009 zatím nemohou být viditelné;
Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Jan Olbrycht
Návrh stanoviska
Bod 2
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

2. s napětím očekává zveřejnění sdělení
Komise o dopadu akčního plánu, jež je
plánováno na únor 2010 a které by mělo
zahrnovat také výsledky prvního auditu
namátkově vybraných projektů
prováděných v rámci programového
programovacího období 2007–2013, jenž
provedla Komise;
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2. vítá sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o
dopadu akčního plánu na posílení
dohlížecí úlohy Komise v rámci sdíleného
řízení strukturálních opatření, které
upozorňuje na významný nárůst
finančních oprav uskutečněných v letech
2008 a 2009 a zahrnuje také výsledky
prvního auditu namátkově vybraných
projektů prováděných v rámci
programového období 2007–2013, jenž
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provedla Komise; s uspokojením
konstatuje, že výsledek auditu uvádí
předběžnou míru chybovosti ve výši 5 %,
což odráží pozitivní výsledky zjednodušení
zavedeného na programové období 2007–
2013;
Or. en

Pozměňovací návrh 3
Franz Obermayr
Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh
3a. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své
zvláštní zprávě č. 16/2009 také kritizoval
předvstupní pomoc Turecku, a poukazoval
mimo jiné na nedostatky v oblasti,
provádění, sledování a hodnocení; dále
zdůrazňuje, že Turecko nesplnilo mnoho
podmínek pro otevření nových kapitol
jednání; navrhuje tedy, aby byla
předvstupní pomoc Turecku přezkoumána
a případně snížena nebo zastavena;
Or. de

Pozměňovací návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă
Návrh stanoviska
Bod 4
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že porušování pravidel pro
zadávání veřejných zakázek je
nejčastějším důvod vzniklých
nesrovnalostí; vyzývá Komisi, aby
prověřila původ nedodržování pravidel
Společenství pro zadávání veřejných
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4. vyzývá Komisi, aby s ohledem na
připomínky týkající se některých porušení
pravidel Společenství pro zadávání
veřejných zakázek, prověřila důvody, jež k
těmto nesrovnalostem vedly;
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zakázek;
Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Georgios Stavrakakis
Návrh stanoviska
Bod 4
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že porušování pravidel pro
zadávání veřejných zakázek je nejčastějším
důvod vzniklých nesrovnalostí; vyzývá
Komisi, aby prověřila původ nedodržování
pravidel Společenství pro zadávání
veřejných zakázek;

4. konstatuje, že porušování pravidel pro
zadávání veřejných zakázek je nejčastějším
důvod vzniklých nesrovnalostí; vyzývá
Komisi, aby prověřila původ nedodržování
pravidel Společenství pro zadávání
veřejných zakázek; v této souvislosti vítá
zjištění Účetního dvora a iniciativy přijaté
Komisí ke zjednodušení řízení
strukturálních fondů a zastává názor, že
tyto iniciativy budou mít významný přínos
pro snížení chybovosti;
Or. el

Pozměňovací návrh 6
Vasilica Viorica Dăncilă
Návrh stanoviska
Bod 5
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na specifickou povahu
výdajů v rámci politiky soudržnosti, která
vyplývá z víceletého systému řízení, a
zdůrazňuje, že finanční opravy se provádí
až v následujících letech a také při
uzavírání programového období, což
Komisi v úhrnu umožňuje zjistit a napravit
velké množství nesrovnalostí;

5. vyzývá Komisi, aby zohlednila
specifickou povahu výdajů v rámci politiky
soudržnosti, která vyplývá z víceletého
systému řízení, a aby zohlednila
skutečnost, že všechny finanční opravy se
provádí až v následujících letech a také při
uzavírání programového období, což
Komisi v úhrnu umožňuje zjistit a napravit
velké množství nesrovnalostí;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Vasilica Viorica Dăncilă
Návrh stanoviska
Bod 7
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že u kontrolovaných
projektů nebyly Komisi hlášeny žádné
případy podvodů a zdůrazňuje, že míra
chybovosti ve zprávě Účetního dvora
nepoukazuje nezbytně na podvod;

7. zastává názor, že vzhledem k tomu, že v
auditu prováděném Komisí nebyly
zaznamenány žádné případy podvodů,
nespadají chyby uvedené ve zprávě
Účetního dvora do této kategorie;
Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Franz Obermayr
Návrh stanoviska
Bod 7
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že u kontrolovaných projektů
nebyly Komisi hlášeny žádné případy
podvodů a zdůrazňuje, že míra chybovosti
ve zprávě Účetního dvora nepoukazuje
nezbytně na podvod;

7. konstatuje, že u kontrolovaných projektů
nebyly Komisi hlášeny žádné případy
podvodů a zdůrazňuje, že míra chybovosti
ve zprávě Účetního dvora nepoukazuje
nezbytně na podvod; konstatuje však, že je
důležité bojovat proti korupci a
podvodům, zejména pokud jde o politiku
soudržnosti;
Or. de

Pozměňovací návrh 9
Vasilica Viorica Dăncilă
Návrh stanoviska
Bod 10
PE439.361v01-00
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Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí, že akční plán, jež
vypracovala Komise, jí umožnil přijmout
opatření ve všech oblastech, které
doporučoval Účetní dvůr; vítá opatření
Komise na poskytování školení a pokynů
pro orgány spravující jednotlivé programy
zavedená s cílem zlepšit fungování
sdíleného řízení, jež se uplatňuje při řízení
výdajů v rámci politiky soudržnosti; dále
vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí při
poskytování podpory členským státům a
aby členské státy vybízela k posílení
postupů pro získávání neoprávněně
vyplacených částek a podávání zpráv o
nesrovnalostech.

10. bere na vědomí, že akční plán, jež
vypracovala Komise, jí umožnil přijmout
opatření ve všech oblastech, které
doporučoval Účetní dvůr; vítá opatření
Komise na poskytování školení a pokynů
pro orgány spravující jednotlivé programy
zavedená s cílem zlepšit fungování
sdíleného řízení, jež se uplatňuje při řízení
výdajů v rámci politiky soudržnosti; dále
vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí při
poskytování podpory členským státům a
aby členské státy vybízela k posílení
postupů pro podávání zpráv a postupů pro
zpětné získávání neoprávněně použitých
částek.
Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Ramona Nicole Mănescu
Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh
10a. vítá rozhodnutí Účetního dvora, že do
pracovního plánu na rok 2010 začlení
audity ESF a EFRR zaměřené na oblasti
cestovního ruchu, odborného vzdělávání
žen a zásobování veřejnosti pitnou vodou,
které mají zvláštní význam pro rozvoj
místních společenství,
Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ramona Nicole Mănescu
Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)
AM\807020CS.doc
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Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh
10b. vyzývá Účetní dvůr, aby prováděl více
auditů výkonnosti a hodnotil řádné
finanční řízení a zejména účinnost a
efektivitu programů strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti; domnívá se tedy, že
by se Účetní dvůr měl zaměřit zejména na
12 nových členských států a na členské
státy nejvíce postižené finanční krizí,
Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ramona Nicole Mănescu
Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh
10c. vyzývá Účetní dvůr, aby vyhodnotil,
jak řídící orgány provádějí vnější
hodnocení strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti, a aby se zejména zaměřil na
nezávislost hodnocení, pokud jej platí
příjemce hodnocení,
Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ramona Nicole Mănescu
Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový)
Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh
10d. vyzývá Účetní dvůr, aby vyhodnotil
kapacitu auditorských orgánů k výkonu
auditů z hlediska lidských zdrojů a jejich
nezávislost při posuzování souladu
řídícího kontrolního systému,
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