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Pozměňovací návrh 1
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti je i nadále 
nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, 
neboť v roce 2009 přesáhla hranici 5 %; je 
si vědom snížení míry chybovosti 
v porovnání s rokem 2008;

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti se 
v porovnání s rokem 2008 snížila o 11 % a 
dosáhla hodnoty, která v roce 2009 mírně 
přesáhla hranici 5 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti je i nadále 
nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, 
neboť v roce 2009 přesáhla hranici 5 %; je 
si vědom snížení míry chybovosti 
v porovnání s rokem 2008;

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti je i nadále 
nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, 
neboť v roce 2009 přesáhla hranici 5 %; 
zdůrazňuje však, že došlo ke značnému 
snížení míry chybovosti v porovnání 
s rokem 2008;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti je i nadále 
nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, 
neboť v roce 2009 přesáhla hranici 5 %; je 
si vědom snížení míry chybovosti 
v porovnání s rokem 2008;

1. konstatuje, že Fond soudržnosti se řídí 
zvláště složitými pravidly a čerpání 
prostředků z něj je odlišné od ostatních 
oblastí výdajů EU, což jej činí 
náchylnějším ke vzniku chyb; upozorňuje 
na skutečnost, že míra chyb při čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti je i nadále 
nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, 
neboť v roce 2009 přesáhla hranici 5 %; je 
si vědom snížení míry chybovosti 
v porovnání s rokem 2008 a požaduje v 
této souvislosti další zjednodušení a 
technická opatření s cílem poskytnout 
členským státům a regionům možnost 
účinnějšího provádění programů; 
připomíná, že regionální orgány musí 
disponovat technickými znalostmi 
umožňujícími zvýšit efektivitu zdrojů, 
které jsou jim poskytovány;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je znepokojen tím, že generální 
ředitelství pro regionální politiku (GŘ 
REGIO) uvádí ve svém prohlášení o 
věrohodnosti připojeném k výroční zprávě 
o činnosti za rok 2009, že u 38 z 79 
programů nemá GŘ REGIO přiměřenou 

(netýká se českého znění)
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jistotu o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, pokud jde o úhrady 
deklarovaných výdajů v roce 2009; žádá, 
aby byly poskytnuty další podrobnosti o 
chybějících informacích ve věci náhrad 
vyplacených v roce 2009; poznamenává, že 
členské státy jsou povinny poskytovat ve 
svých výročních zprávách o činnosti 
dostatečně přesné informace, a žádá 
Komisi, aby navrhla systém sankcí, jež 
budou uplatněny v případě, že poskytnuté 
informace Komisi neumožní zajistit 
legalitu a správnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je znepokojen tím, že generální 
ředitelství pro regionální politiku (GŘ 
REGIO) uvádí ve svém prohlášení o 
věrohodnosti připojeném k výroční zprávě 
o činnosti za rok 2009, že u 38 z 79 
programů nemá GŘ REGIO přiměřenou 
jistotu o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, pokud jde o úhrady 
deklarovaných výdajů v roce 2009; žádá, 
aby byly poskytnuty další podrobnosti o 
chybějících informacích ve věci náhrad 
vyplacených v roce 2009; poznamenává, že 
členské státy jsou povinny poskytovat ve 
svých výročních zprávách o činnosti 
dostatečně přesné informace, a žádá 
Komisi, aby navrhla systém sankcí, jež 
budou uplatněny v případě, že poskytnuté 
informace Komisi neumožní zajistit
legalitu a správnost;

3. je znepokojen tím, že generální 
ředitelství pro regionální politiku (GŘ 
REGIO) uvádí ve svém prohlášení o 
věrohodnosti připojeném k výroční zprávě 
o činnosti za rok 2009, že u 38 z 79 
programů nemá GŘ REGIO přiměřenou 
jistotu o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, pokud jde o úhrady 
deklarovaných výdajů v roce 2009; žádá, 
aby byly poskytnuty další podrobnosti o 
chybějících informacích ve věci náhrad 
vyplacených v roce 2009; poznamenává, že 
členské státy jsou povinny poskytovat ve 
svých výročních zprávách o činnosti 
dostatečně přesné informace, a žádá 
Komisi, aby navrhla systém sankcí, jež 
budou uplatněny v případě, že poskytnuté 
informace Komisi neumožní konstatovat
legalitu a správnost;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 6
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s revizí finančního 
nařízení zdůrazňuje potřebu harmonizace 
pravidel a systémů správy a řízení u 
programů Fondu soudržnosti v rámci 
sdíleného řízení; poznamenává, že 
jakémukoli problému řízení mezi 
finančním nařízením a právní úpravou 
Fondu soudržnosti lze předejít lepším 
sladěním pravidel způsobilosti v různých 
politikách;

5. poznamenává, že některým problémům
řízení mezi finančním nařízením a právní 
úpravou Fondu soudržnosti lze předejít 
lepším sladěním pravidel způsobilosti 
v různých politikách v rámci revize 
finančního nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení 
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení u programů 
Fondu soudržnosti v rámci sdíleného 
řízení; poznamenává, že jakémukoli 
problému řízení mezi finančním nařízením 
a právní úpravou Fondu soudržnosti lze 
předejít lepším sladěním pravidel 
způsobilosti v různých politikách;

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení 
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení v rámci sdíleného 
řízení a zdůrazňuje, že u politiky 
soudržnosti musí tato harmonizace zajít 
co nejdále; poznamenává, že jakémukoli 
problému řízení mezi finančním nařízením 
a právní úpravou Fondu soudržnosti lze 
předejít lepším sladěním pravidel 
způsobilosti v různých politikách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení 
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení u programů Fondu
soudržnosti v rámci sdíleného řízení;
poznamenává, že jakémukoli problému 
řízení mezi finančním nařízením a právní 
úpravou Fondu soudržnosti lze předejít 
lepším sladěním pravidel způsobilosti 
v různých politikách;

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení 
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení programů v rámci 
sdíleného řízení, jakmile se prokáže, že to 
může přinést zlepšení, ale také potřebu 
zachování postupů, jež se osvědčily jako 
účinné; poznamenává, že jakémukoli 
problému řízení mezi finančním nařízením 
a právní úpravou Fondu soudržnosti lze 
předejít lepším sladěním pravidel 
způsobilosti v různých politikách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení 
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení u programů Fondu 
soudržnosti v rámci sdíleného řízení;
poznamenává, že jakémukoli problému 
řízení mezi finančním nařízením a právní 
úpravou Fondu soudržnosti lze předejít 
lepším sladěním pravidel způsobilosti 
v různých politikách;

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení
zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení u programů Fondu 
soudržnosti v rámci sdíleného řízení; 
poznamenává, že jakémukoli problému 
řízení mezi finančním nařízením a právní 
úpravou Fondu soudržnosti lze předejít 
lepším sladěním pravidel způsobilosti 
v různých politikách; je však toho názoru, 
že zjednodušení – zejména v rámci revize 
finančního nařízení – se musí nejprve 
zaměřit na stabilitu pravidel a systémů 
dlouhodobého řízení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily možnost rozvíjet zásadu „dohody o 
důvěře“, která umožňuje omezit kontroly 
zatěžující systémy, jež prokázaly svou 
účinnost při potírání chybovosti a v boji 
proti podvodům;

Or. fr


