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22. 4. 2015 A8-0101/25 

Pozměňovací návrh  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 179 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

179. lituje toho, že hlavním zdrojem chyb 
jsou i nadále špatné primární kontroly 
vnitrostátních řídících a kontrolních 
systémů; je hluboce znepokojen 
skutečností, že členské státy jako by byly 
méně obezřetné při vynakládání 
prostředků Unie ve srovnání s tím, jak 
vynakládají prostředky z vlastního 
státního rozpočtu, přičemž jestliže za 
řízení finančních prostředků Unie 
odpovídají, nesou významnou 
odpovědnost za to, aby rozpočet Unie byl 
plněn řádně a zákonným způsobem; 
konstatuje, že obzvláště vážné systémové 
nedostatky vykazují následující programy: 
Polsko, Španělsko (Castilla y Leon), 
Rumunsko, Portugalsko, Itálie (Sicílie), 
Německo (Bund), Německo (Thüringen), 
Česká republika a Maďarsko; konstatuje, 
že mimoto tematické audity Komise 
odhalily nedostatky v řídících a 
kontrolních systémech operačních 
programů pro Irsko (Human Investment 
Capital), Slovensko (vzdělávání) a 
Španělsko (Comunidad Valenciana); 

179. bere na vědomí připomínky Účetního 
dvora týkající se hlavních rizik pro 
správnost výdajů v této oblasti politiky, 
kterými jsou rizika související 
s nehmotnou povahou investic do lidského 
kapitálu, s rozmanitostí činností a velkým 
počtem partnerů, často menších subjektů, 
zapojených do provádění projektů; vítá 
využívání zjednodušeného vykazování 
nákladů, které snižuje administrativní 
zátěž příjemců a je méně náchylné k 
chybám ze strany členských států; žádá 
Komisi, aby podněcovala členské státy 
k tomu, aby u projektů financovaných 
z ESF neuplatňovaly přísnější pravidla 
než u vnitrostátně financovaných 
projektů; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/26 

Pozměňovací návrh  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Nadpis před bodem 235 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Možná zpronevěra humanitární a 
rozvojové pomoci 

Humanitární a rozvojová pomoc Unie 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/27 

Pozměňovací návrh  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

za skupinu S&D 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 235 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

235. konstatuje, že úřad OLAF vypracoval 
zprávu týkající se humanitární pomoci 
poskytnuté táboru saharských uprchlíků 
v Tindúfu v Alžírsku (OF 2003/526); žádá 
Komisi o vyjasnění opatření přijatých 
v reakci na zjištění vyplývající z této 
zprávy; poukazuje na skutečnost, že podle 
zprávy z šetření v rámci UNHRC1 
představuje neregistrace uprchlíků po tak 
dlouhou dobu (tj. téměř 30 let po jejich 
příjezdu) „mimořádnou a unikátní situaci 
v dějinách UNHRC“; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila, že alžírští nebo 
saharští jednotlivci obviňovaní zprávou 
úřadu OLAF již nebudou mít k pomoci 
financované evropskými daňovými 
poplatníky přístup; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přehodnotila a uzpůsobila 
pomoc Unie skutečným potřebám 
příslušného obyvatelstva a zajistila, aby 
zájmy a potřeby uprchlíků neutrpěly v 
důsledku případných nesrovnalostí, 
kterým by jako nejzranitelnější osoby 
mohly být vystaveny; 

235. vítá monitorovací a kontrolní 
opatření přijatá Komisí v důsledku šetření 
úřadu OLAF týkajícího se odklonění 
podpory v uprchlických táborech 
v Tindúfu v Alžírsku (zpráva 
OF/2003/0521);   v této souvislosti vítá 
odhady vypracované střediskem ISPRA s 
cílem určit realistický počet příjemců 
pomoci; konstatuje, že při poskytování 
potravinové pomoci musí Komise 
zohlednit naléhavou výzvu Rady 
bezpečnosti OSN po dodatečném 
financování potravinové pomoci1 a 
varování Světového potravinového 
programu týkající se vážných nedostatků v 
dodávkách potravinové pomoci počínaje 
červencem 2015, a sdílí znepokojení 
ohledně důsledků nedostatečného 
zabezpečení dodávek potravin pro stabilitu 
dotyčné oblasti; domnívá se, že je velmi 
důležité nekombinovat vysoce politizované 
otázky s vyřešeným případem odklonění 
podpory, a bránit tak dodávkám potravin 
pro potřebné, a vyzývá všechny strany, aby 
veškeré otázky řešily přímo a odděleně.   
1 S/2015/246, odst. 77. 
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__________________  

1 Kancelář generálního inspektora 
UNHCR, zpráva z vyšetřování 
INQ/04/005, Ženeva, 12. května 2005. 

 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/28 

Pozměňovací návrh  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 275 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

275. poukazuje na to, že nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 883/2013
1
, které je v platnosti 

od 1. října 2013, ukládá úřadu OLAF 

povinnost zaručit nezávislé fungování 

sekretariátu dozorčího výboru (OLAF-SC) 
(bod odůvodnění 40 nařízení (EU, 

Euratom) č. 883/2013); v této fázi mu není 
známo, že by byla přijata opatření k 
naplnění této právní povinnosti; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby učinila okamžité kroky 
k nápravě této situace; 

275. poukazuje na to, že nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 883/2013, které je v platnosti 

od 1. října 2013, ukládá úřadu OLAF 

povinnost zaručit nezávislé fungování 

sekretariátu dozorčího výboru (bod 

odůvodnění 40 nařízení (EU, Euratom) č. 

883/2013); žádá v této souvislosti úřad 
OLAF, aby posoudil situaci v kontextu 
hodnocení nařízení 883/2013, které má 
být provedeno do 2. října 2017; 

__________________  

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropských úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1073/1999 Evropského 
parlamentu a Rady a nařízení Rady 
(Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 
18.9.2013, s. 1). 

 

  

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/29 

Pozměňovací návrh  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. domnívá se, že je velmi důležité 
podporovat plnou transparentnost při 
využívání strukturálních fondů, a to 
zveřejňováním účetní dokumentace 
týkající se přidělených projektů;  vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že postup pro účast v 
regionálních výzvách k předkládání 
návrhů bude konkurenceschopnější a 
transparentnější s cílem zabránit 
klientelismu v přístupu k evropským 
finančním prostředkům;     

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/30 

Pozměňovací návrh  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 53 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 53a. připomíná, že korupce vážně 
narušuje evropské finanční prostředky; je 
znepokojen údaji poukazujícími na to, že 
některé členské státy jsou tímto jevem 
obzvláště postiženy, a v této souvislosti 
připomíná „Doporučení pro doporučení 
Rady k národnímu programu reforem 
Itálie na rok 2013 a stanovisko Rady k 
programu stability Itálie na období 2012–
2017“1; žádá Komisi, aby předložila návrh 
na posílení protikorupčních zákonů v 
Unii;  
1 COM(2013)0362 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/31 

Pozměňovací návrh  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 286 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 286a. zdůrazňuje, že stávající systém 
odměňování zaměstnanců vykazuje rozdíl, 
který je nesrovnatelný s platy v 
soukromém sektoru; domnívá se, že je 
třeba uskutečnit reformu k opětovnému 
nastolení rovnováhy mezi stupněm 
evropské správy a reálnými mzdami; 

Or. en 

 

 


