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Pozměňovací návrh 1
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Observes that the level of error related 
to the implementation of cohesion policy 
has been progressively decreasing over the 
last years; konstatuje však, že regionální 
politika zůstává jednou z oblastí politiky, 
která je zvláště náchylná k chybám, neboť 
98 ze 168 plateb uskutečněných z EFRR a 
z Fondu soudržnosti a 70 ze 160 plateb 
z ESF, jejichž audit za rok 2011 provedl 
Účetní dvůr, bylo zatíženo různými typy 
chyb;

1. shledává, že míra chyb v souvislosti s 
prováděním politiky soudržnosti se v 
posledních letech průběžně snižovala;
zdůrazňuje rozdíl mezi chybou a 
podvodem a to, že členské státy nahlásily 
jen 0,6 % chyb v důsledku zneužití 
týkajícího se  programů EFRR, Fondu 
soudržnosti a ESF na období 2007–2013;
konstatuje však, že regionální politika 
zůstává jednou z oblastí politiky, která je 
zvláště náchylná k chybám, neboť 98 ze 
168 plateb uskutečněných z EFRR a z 
Fondu soudržnosti a 70 ze 160 plateb 
z ESF, jejichž audit za rok 2011 provedl 
Účetní dvůr, bylo zatíženo různými typy 
chyb; poukazuje však na to, že tyto údaje 
lze vysvětlit tím, že kvůli dokončení 
programů proběhlo v roce 2011 dvakrát 
tolik plateb než v roce 2010; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že k chybám dochází, 
nejsou-li při provádění transakcí dodrženy 
právní a správní předpisy, v důsledku 
čehož jsou vykázané (a proplacené) výdaje 
označené za neoprávněné; výskyt chyby 
nemusí nezbytně znamenat, že finanční 
prostředky zmizely, ztratily se nebo se 
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promrhaly, nebo že došlo k jejich 
zpronevěření;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje však, že se nerozlišuje mezi 
velkými a malými chybami, takže na 
některá malá pochybení, jako je 
nesprávné vyplnění formuláře, se nahlíží 
stejně jako na vážnější chyby, jako jsou 
přeplatky nebo nedoplatky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na víceletý charakter 
systému řízení politiky soudržnosti a 
zdůrazňuje, že konečné hodnocení 
nesrovnalostí souvisejících s prováděním 
této politiky bude možné uskutečnit až 
v závěru programového období; podporuje 
závazek Komise zaměřit své úsilí na 
nejrizikovější programy a členské státy a 
očekává konečné výsledky posílených 
kontrolních ustanovení při uzavření 
programového období 2007–2013;

2. upozorňuje na víceletý charakter 
systému řízení politiky soudržnosti a 
zdůrazňuje, že konečné hodnocení 
nesrovnalostí souvisejících s prováděním 
této politiky bude možné uskutečnit až 
v závěru programového období; podporuje 
závazek Komise zaměřit své úsilí na 
nejrizikovější programy a členské státy a 
očekává konečné výsledky posílených 
kontrolních ustanovení při uzavření 
programového období 2007–2013; 
navrhuje, aby kontroly ověřovaly nejen to, 
zda jsou výdaje zákonné, ale také jejich 
vliv na hospodářství regionu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 5
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na víceletý charakter 
systému řízení politiky soudržnosti a 
zdůrazňuje, že konečné hodnocení 
nesrovnalostí souvisejících s prováděním 
této politiky bude možné uskutečnit až 
v závěru programového období; podporuje 
závazek Komise zaměřit své úsilí na
nejrizikovější programy a členské státy a 
očekává konečné výsledky posílených 
kontrolních ustanovení při uzavření 
programového období 2007–2013;

2. upozorňuje na víceletý charakter 
systému řízení politiky soudržnosti a 
zdůrazňuje, že konečné hodnocení 
nesrovnalostí souvisejících s prováděním 
této politiky bude možné uskutečnit až 
v závěru programového období; podporuje 
závazek Komise zaměřit své úsilí na 
programy a členské státy, které jsou 
vystaveny největšímu riziku, s cílem posílit 
jejich správní kapacitu a v případě potřeby 
přijmout potřebný počet zaměstnanců;  
očekává konečné výsledky posílených 
kontrolních ustanovení při uzavření 
programového období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že 80 % finančních 
prostředků je spravováno na úrovni 
členských států a že Evropský účetní dvůr 
zjistil, že u velké většiny chyb zjištěných u 
operací v oblasti regionální politiky měly 
členské státy k dispozici dostatek 
informací na to, aby tyto chyby odhalily 
samy; zdůrazňuje proto, že opatření, jako 
je zlepšování správní kapacity, 
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racionalizace pravidel způsobilosti a 
zadávání veřejných zakázek, důraz na 
zjednodušení a přístup založený na 
vyhodnocení rizik, by měla být zavedena 
na úrovni členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že porušování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek zůstává 
spolu s nedodržováním pravidel týkajících 
se nároku na poskytnutí podpory 
nejčastějším důvodem nesrovnalostí; 
upozorňuje na odlišný přístup Komise a 
Účetního dvora k provádění oprav 
týkajících se chyb při zadávání veřejných 
zakázek a vyzývá ke standardizaci zmíněné 
metodiky; bere na vědomí, že Komise se 
snaží poskytovat školení a poradenství s 
cílem zlepšit přímo na místě znalosti 
pravidel týkajících se nároku na poskytnutí 
podpory;

3. poznamenává, že porušování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek zůstává 
spolu s nedodržováním pravidel týkajících 
se nároku na poskytnutí podpory 
nejčastějším důvodem nesrovnalostí; 
upozorňuje na odlišný přístup Komise a 
Účetního dvora k provádění oprav 
týkajících se nesrovnalostí při zadávání 
veřejných zakázek a vyzývá ke 
standardizaci zmíněné metodiky; bere na 
vědomí, že Komise se snaží poskytovat 
školení a poradenství s cílem zlepšit přímo 
na místě znalosti pravidel týkajících se 
nároku na poskytnutí podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že porušování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek zůstává 
spolu s nedodržováním pravidel týkajících 

3. poznamenává, že porušování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek zůstává 
spolu s nedodržováním pravidel týkajících 
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se nároku na poskytnutí podpory 
nejčastějším důvodem nesrovnalostí; 
upozorňuje na odlišný přístup Komise a 
Účetního dvora k provádění oprav 
týkajících se chyb při zadávání veřejných 
zakázek a vyzývá ke standardizaci zmíněné 
metodiky; bere na vědomí, že Komise se 
snaží poskytovat školení a poradenství s 
cílem zlepšit přímo na místě znalosti 
pravidel týkajících se nároku na poskytnutí 
podpory;

se nároku na poskytnutí podpory 
nejčastějším důvodem nesrovnalostí; žádá 
Komisi, aby se účinně zabývala závažnými 
pochybeními, jež Účetní dvůr opakovaně 
odhalil v souvislosti s dodržováním 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
při realizaci projektů EFRR a Fondu 
soudržnosti; upozorňuje na odlišný přístup 
Komise a Účetního dvora k provádění 
oprav týkajících se chyb při zadávání 
veřejných zakázek a vyzývá ke 
standardizaci zmíněné metodiky; bere na 
vědomí, že Komise se snaží poskytovat 
školení a poradenství s cílem zlepšit přímo 
na místě znalosti pravidel týkajících se 
nároku na poskytnutí podpory;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby přísnějším podmínkám 
a sledování podmíněnosti podléhaly i 
platby ze strukturálních fondů, aby se tak 
zajistilo, aby pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a další pravidla týkající 
se řádného využívání peněz ze
strukturálních fondů byla dodržována ve 
všech členských státech; žádá, aby peníze 
byly členským státům vypláceny jen je-li 
prokázáno dodržování příslušných 
pravidel;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Markus Pieper
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. požaduje přísnější politiku 
pozastavování plateb podobnou té, která je 
již využívána pro platby z Evropského 
sociálního fondu, což by umožnilo 
přijímat včasná opatření namířená proti 
jakémukoliv nezákonnému užití peněz ze 
strukturálních fondů a od samého 
počátku podpořilo zásadu nulové 
tolerance ze strany Komise;  doporučuje, 
aby Komise zvážila pro platby ze  
strukturálních fondů zavedení pravidla 
50/50, nebo dokonce pravidla 100 %, 
které již je běžné v oblasti zemědělství, kde 
se po členských státech požaduje, aby 
proplatily ze svých vlastních zdrojů až 
100 % chybně vynaložených peněz;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 
zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání;

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 
zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání; žádá 
proto, aby byly lépe definovány a 
přizpůsobeny postupy, jež vedou k 
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pozastavení nebo přerušení plateb; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 
zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání;

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 
zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání; 
zdůrazňuje proto, že pro zajištění lepší 
koordinace je potřeba, aby členské státy 
úžeji spolupracovaly s vnitrostátními 
auditními orgány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování 
a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje 
systematicky provádění nápravných 
opatření vždy, když jsou zjištěny 
nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že 
neexistuje žádná záruka toho, že 
mechanismy pro finanční opravy budou 
odpovídajícím způsobem kompenzovat 
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zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání;

zjištěné chyby, ani to, že opětovnému 
výskytu takových chyb zabrání; zastává 
názor, že účinnost kontrolních postupů v 
členských státech musí být zvýšena, aby 
tak chyby mohly být odhaleny i při 
kontrole prvního stupně;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že 62 % případů 
zpronevěření peněz ze strukturálních 
fondů mohly odhalit samy členské státy, 
přičemž obzvláště neuspokojivou práci v 
tomto ohledu odvedly vnitrostátní auditní 
orgány, a že a 42 % prověřených 
auditních orgánů vykazovalo nedostatky a 
pracovalo pouze „částečně účinně“, 
zejména pokud jde o veřejné zakázky; 
vyzývá proto Komisi, aby na sebe vzala 
větší odpovědnost při certifikaci auditních 
orgánů a nenechávala tento úkol pouze 
na členských státech. 

Or. de


