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Pozměňovací návrh 1
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální 
politika byla součástí skupiny náchylné k 
výskytu chyb, která byla mezi oblastmi 
politiky, do kterých plynou výdaje Unie, 
tou nenáchylnější k chybám: Účetní dvůr 
zjistil chyby v 49 % z 243 kontrolovaných 
plateb; zdůrazňuje, že tato chybovost 
znamená pokles oproti mírám chybovosti 
zjištěným u programovacího období 2000–
2006 a že pouze část těchto chyb bude mít 
finanční důsledky;

2. zdůrazňuje, že chybovost oproti mírám 
chybovosti zjištěným u programovacího 
období 2000–2006 výrazně poklesla a že 
pouze část těchto chyb bude mít finanční 
důsledky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální 
politika byla součástí skupiny náchylné k 
výskytu chyb, která byla mezi oblastmi 
politiky, do kterých plynou výdaje Unie, 
tou nenáchylnější k chybám: Účetní dvůr 
zjistil chyby v 49 % z 243 kontrolovaných 
plateb; zdůrazňuje, že tato chybovost 
znamená pokles oproti mírám chybovosti 
zjištěným u programovacího období 2000–
2006 a že pouze část těchto chyb bude mít 
finanční důsledky;

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální 
politika byla mezi oblastmi politiky, do 
kterých plynou výdaje Unie, součástí 
skupiny náchylné k výskytu chyb, u níž
Účetní dvůr zjistil chyby v 49 % z 243 
kontrolovaných plateb; poznamenává 
však, že pouze část těchto chyb bude mít 
finanční důsledky a že 49% výskyt je nižší 
než v období 2000–2006; zdůrazňuje, že
míra chybovosti oproti mírám chybovosti 
zjištěným u programovacího období 2000–
2006 klesá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální 
politika byla součástí skupiny náchylné k 
výskytu chyb, která byla mezi oblastmi 
politiky, do kterých plynou výdaje Unie, 
tou nenáchylnější k chybám: Účetní dvůr 
zjistil chyby v 49 % z 243 kontrolovaných 
plateb; zdůrazňuje, že tato chybovost 
znamená pokles oproti mírám chybovosti 
zjištěným u programovacího období 2000–
2006 a že pouze část těchto chyb bude mít 
finanční důsledky;

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální 
politika byla součástí skupiny náchylné k 
výskytu chyb, která byla mezi oblastmi 
politiky, do kterých plynou výdaje Unie, 
tou nenáchylnější k chybám: Účetní dvůr 
zjistil chyby v 49 % z 243 kontrolovaných 
plateb; zdůrazňuje, že tato chybovost 
znamená pokles oproti mírám chybovosti 
zjištěným u programovacího období 2000–
2006 a že pouze část těchto chyb bude mít 
finanční důsledky; vyzývá Komisi, aby 
docílila trendu, který bude vykazovat 
trvalý pokles v míře chybovosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že k chybám dochází, 
nejsou-li při provádění transakcí 
dodržovány právní a správní předpisy, v 
důsledku čehož jsou vykazované a (a 
proplácené) výdaje označené za 
neoprávněné; poznamenává také, že 
výskyt chyby nemusí nezbytně znamenat, 
že finanční prostředky zmizely, ztratily se 
nebo se promrhaly, nebo že došlo k jejich 
zpronevěření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na různé přístupy, které 
používají Účetní dvůr a Komise při 
stanovování četnosti chyb; vyzývá k 
harmonizaci metodologie s cílem zajistit 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. poukazuje na nepřesnost Účetního 
dvora při poskytování informací týkajících 
se nejpravděpodobnější míry chyb v 
posledních letech a při odkazování na 
nižší mezní hodnotu výskytu chyb nebo 
průměrnou mezní hodnotu chyb 
vypočítanou Účetním dvorem; žádá. aby 
se v tomto ohledu používala jasná a 
konzistentní metodologie, aby se zajistila 
srovnatelnost a spolehlivá analýza vývoje 
údajů v průběhu let;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že velký podíl na 
odhadované chybovosti má nedodržování 
pravidel zadávání veřejných zakázek a 
nedodržování pravidel způsobilosti (31 %, 
resp. 43 %); v této souvislosti upozorňuje 
na doporučení Účetního dvora, aby bylo 
zjištěno, v jakých oblastech je možné ještě 
další zjednodušení;

3. poznamenává, že velký podíl na 
odhadované chybovosti má nedodržování 
pravidel zadávání veřejných zakázek a 
nedodržování pravidel způsobilosti (31 %, 
resp. 43 %); v této souvislosti upozorňuje 
na doporučení Účetního dvora, aby bylo 
zjištěno, v jakých oblastech je možné ještě 
další zjednodušení; zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby Komise zjednodušila 
předpisy s cílem zajistit postupy vstřícnější 
uživatelům a neodradit případné příjemce 
podpory od účasti na projektech; 
vyzývá členské státy, aby zjednodušily své 
vnitrostátní předpisy, které často přispívají 
k další administrativní zátěži, jež není 
předpisy Unie požadována.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že velký podíl na 
odhadované chybovosti má nedodržování
pravidel zadávání veřejných zakázek a 
nedodržování pravidel způsobilosti (31 %, 
resp. 43 %); v této souvislosti upozorňuje 
na doporučení Účetního dvora, aby bylo 
zjištěno, v jakých oblastech je možné ještě 
další zjednodušení;

3. poznamenává, že velký podíl na 
odhadované chybovosti má nedodržování 
pravidel zadávání veřejných zakázek a 
nedodržování pravidel způsobilosti (31 %, 
resp. 43 %); v této souvislosti upozorňuje 
na doporučení Účetního dvora, aby bylo 
zjištěno, v jakých oblastech je možné ještě 
další zjednodušení; žádá proto, aby byla 
provedena analýza, zda je nezbytné posílit 
technickou podporu a jednoznačně zda je 
nezbytné zachovávat plně operační 
kapacitu finanční kontroly;

Or. es
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Pozměňovací návrh 9
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se proto, že je třeba nadále 
důrazně usilovat o další snížení 
chybovosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;
poznamenává, že by měl být dále rozvíjen 
potenciál nástrojů finančního inženýrství, 
aby byl v rámci evropských projektů 
umožněn rozvoj kvalitativních 
strategických projektů a účast 
soukromých subjektů, zejména malých a 
středních podniků, a podíl kapitálu na 
evropských projektech; vyzývá Komisi, 
aby zjednodušila pravidla týkající se 
těchto nástrojů, jejichž stávající složitá 
povaha omezuje jejich využívání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;
doporučuje, aby byly provedeny 
podrobnější analýzy, které by zhodnotily 
skutečný dopad těchto nástrojů, a byly 
stanoveny pokyny pro zlepšení jejich 
uplatňování;  

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů 
finančního inženýrství, zejména v 
souvislosti s nedodržováním požadavků 
právních předpisů upravujících 
poskytování příspěvku z operačních 
programů fondům, které tyto nástroje 
provádějí, a nedostatečné plnění platných 
požadavků na podávání zpráv a ověřování;
vyzývá členské státy, aby plnily své 
povinnosti týkající se podávání zpráv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že u značného počtu operací 
obsahujících chyby měly orgány členských 
států k dispozici dostatečné informace k 
tomu, aby před certifikací výdajů Komisí 
zjistily a opravily alespoň některé chyby.

5. konstatuje, že u značného počtu operací 
obsahujících chyby měly orgány členských 
států k dispozici dostatečné informace k 
tomu, aby před certifikací výdajů Komisí 
zjistily a opravily alespoň některé chyby;
vyzývá Komisi, aby posílila pomoc, kterou 
poskytuje řídícím orgánům 
prostřednictvím cílených seminářů, 
pokynů, předávání osvědčených postupů a 
školení úředníků odpovědných za řízení, a 
to vzhledem k tomu, že k většině chyb 
dochází na prvním stupni kontroly; 
konstatuje, že by měl být ustanoven stálý 
dohled nad vlastním přenosem 
vzdělávacích opatření zaměřených na 
řídící orgány s cílem zjistit, zda se znalosti 
opravdu předávají, přičemž zvláštní 
pozornost by se měla věnovat místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že u značného počtu operací 
obsahujících chyby měly orgány členských 
států k dispozici dostatečné informace k 
tomu, aby před certifikací výdajů Komisí 
zjistily a opravily alespoň některé chyby.

5. konstatuje, že u značného počtu operací 
obsahujících chyby měly orgány členských 
států k dispozici dostatečné informace k 
tomu, aby před certifikací výdajů Komisí 
zjistily a opravily alespoň některé chyby;
požaduje zavedení operačních 
mechanismů, včetně zavedení sankcí v 
případech jednoznačné nedbalosti;



PE480.806v01-00 10/10 AM\891021CS.doc

CS
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Pozměňovací návrh 15
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá vysvětlení, které poskytla Komise, 
v němž poprvé uvádí, že většina chyb se 
vztahuje pouze na tři členské státy a pouze 
v několika operačních programech.

Or. en


