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2. 3. 2016 A8-0026/1 

Pozměňovací návrh  1 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je znepokojen výpadkem příjmů z DPH 

a odhadovanými ztrátami při výběru DPH, 

které v roce 2013 činily 168 miliard EUR; 

zdůrazňuje skutečnost, že ve 13 z 26 

členských států, které byly v roce 2014 

prověřovány, přesahovala odhadována 

průměrná ztráta DPH 15,2 %; zdůrazňuje, 

že Komise nemá přístup k výměně 

informací mezi členskými státy, k níž 

dochází za účelem prevence a potírání tzv. 

„kolotočových“ podvodů; vyzývá všechny 

členské státy, aby se podílely na práci 

v rámci platformy Eurofisc ve všech 

oblastech její činnosti, a usnadnily tak 

výměnu informací s cílem přispívat k boji 

proti podvodům; připomíná, že je v 

pravomoci Komise kontrolovat opatření 

přijatá členskými státy a dohlížet na ně; 

vyzývá proto Komisi, aby v plné míře 

využila svých výkonných pravomocí, které 

ji umožňují pomáhat členským státům v 

boji proti podvodům s DPH a vyhýbání se 

daňové povinnosti a rovněž členské státy 

kontrolovat; bere na vědomí skutečnost, 

že Komise od roku 2013 používá 

mechanismus rychlé reakce, aby se 

vypořádala s hromadnými a náhlými 

podvody v oblasti DPH; 

11. je znepokojen odhadovanými ztrátami 

při výběru DPH, které v roce 2013 činily 

168 miliard EUR; zdůrazňuje skutečnost, 

že ve 13 z 26 členských států, které byly 

v roce 2014 prověřovány, přesahovala 

odhadována průměrná ztráta DPH 15,2 %; 

zdůrazňuje, že Komise nemá přístup 

k výměně informací mezi členskými státy, 

k níž dochází za účelem prevence a 

potírání tzv. „kolotočových“ podvodů;  

Or. en 



 

AM\1088367CS.doc  PE579.737v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2. 3. 2016 A8-0026/2 

Pozměňovací návrh  2 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá všeobecný pokles oznámených 

nesrovnalostí v rámci předvstupní pomoci; 

vyjadřuje politování nad rostoucím 

trendem, pokud jde o nesrovnalosti 
v souvislosti s nástrojem předvstupní 

pomoci od roku 2010, a to jak pokud jde 

o výši částky, tak o počet případů, přičemž 

hlavním původcem tohoto negativního 

vývoje je Turecko, a vyzývá Komisi, aby 

učinila maximum pro zlepšení situace 

především s ohledem na nadcházející 

proces posílené spolupráce mezi EU a 

Tureckem; 

22. vítá všeobecný pokles oznámených 

nesrovnalostí v rámci předvstupní pomoci; 

vyjadřuje politování nad tím, že od roku 

2010 se množí nesrovnalosti v souvislosti 

s nástrojem předvstupní pomoci, a to jak 

pokud jde o výši částky, tak o počet 

případů, přičemž hlavním původcem 

tohoto negativního vývoje je Turecko, a 

vyzývá Komisi, aby učinila maximum pro 

určení důvodů, které tyto nesrovnalosti 

způsobují; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/3 

Pozměňovací návrh  3 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby sjednotila rámec 

pro oznamování podezření na podvod a 

aby zavedla pravidla pro oznamování 

všech soudních kroků přijatých v 

členských státech v souvislosti s 

případným podvodným využíváním zdrojů 

EU a požadovala přitom, aby v 

oznámeních byly výslovně uváděny soudní 

kroky přijaté na základě soudních 

doporučení úřadu OLAF; 

25. vyzývá Komisi, aby sjednotila rámec 

pro oznamování podezření na podvod a 

aby zavedla pravidla pro oznamování 

všech soudních kroků přijatých v 

členských státech v souvislosti s 

případným podvodným využíváním zdrojů 

EU; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/4 

Pozměňovací návrh  4 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. opakuje svou výzvu, aby účetní dvory 

jednotlivých členských států zveřejnily 

vnitrostátní prohlášení, která by objasnila 

nakládání s finančními prostředky EU; 

 

vypouští se 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/5 

Pozměňovací návrh  5 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby dále posílila svou 

úlohu dohledu prostřednictvím auditů, 

kontrolní a inspekční činnosti, akčních 

plánů nápravy a dopisů včasného 

varování; vyzývá členské státy, aby 

zvýšily své úsilí a využily svůj potenciál k 

odhalování a nápravě chyb předtím, než 

požádají Komisi o proplacení finančních 

prostředků; zdůrazňuje v této souvislosti 

zvláštní význam preventivních opatření při 

zastavení plateb, čímž zaniká potřeba 

následných opatření za účelem zpětného 

získání zpronevěřených prostředků; 

41. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 

auditů, kontrolní a inspekční činnosti dále 

posílila svou úlohu dohledu nad 

prováděním rozpočtu, za nějž nese 

zodpovědnost; vyzývá členské státy, aby 

zvýšily své úsilí a využily svůj potenciál 

k odhalování a nápravě chyb předtím, než 

požádají Komisi o proplacení finančních 

prostředků; zdůrazňuje v této souvislosti 

zvláštní význam preventivních opatření při 

zastavení plateb, čímž zaniká potřeba 

následných opatření za účelem zpětného 

získání zpronevěřených prostředků; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/6 

Pozměňovací návrh  6 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vítá prohlášení Komise obsažené v její 

výroční zprávě o ochraně finančních 

zájmů EU, v němž se připomíná, že jak 

směrnice o ochraně finančních zájmů, tak 

nařízení o zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce „by měly doplňovat a 

upevňovat právní rámec a měly by 

podstatně posílit boj proti podvodům“; 

opakuje svůj postoj, že je naléhavě třeba 

co nejdříve přijmout směrnici o ochraně 

finančních zájmů, do jejíž působnosti 

bude spadat DPH a jež bude obsahovat 

jasnou definici trestných činů v oblasti 

ochrany finančních zájmů, minimální 

pravidla pro maximální sazby odnětí 

svobody a minimální pravidla pro 

promlčecí lhůty; připomíná věc Taricco, v 

níž Soudní dvůr upozorňuje na 

skutečnost, že podvod v oblasti DPH je 

zahrnut v definici podvodu v oblasti 

ochrany finančních zájmů podle Úmluvy 

o ochraně finančních zájmů z roku 1995; 

vypouští se 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/7 

Pozměňovací návrh  7 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že také nařízení o zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce by 

mělo být přijato co nejdříve, a žádá, aby 

Rada vysvětlila své důvody pro 

zpožďování jednání; 

vypouští se 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/8 

Pozměňovací návrh  8 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. připomíná, že v naléhavých situacích, 

jako je využití finančních prostředků pro 

potřeby uprchlíků, často dochází 

k odchylkám od běžných postupů při 

zadávání veřejných zakázek a přístup 

k finančním prostředkům je umožňován 

přímo; lituje, že v těchto situacích často 

dochází k pochybením; vyzývá Komisi, 

aby účinněji dohlížela na používání 

takovýchto výjimek a na rozšířenou praxi 

dělení veřejných zakázek, které je 

motivováno snahou nepřekročit prahovou 

hodnotu vyžadující dodržení řádných 

postupů při zadávání veřejných zakázek; 

59. je znepokojen tím, že v naléhavých 

situacích, jako je využití finančních 

prostředků pro potřeby uprchlíků, často 

dochází k odchylkám od běžných postupů 

při zadávání veřejných zakázek a přístup 

k finančním prostředkům je umožňován 

přímo; varuje, že v těchto situacích proto 

často dochází k pochybením; připomíná, 

že naléhavou situací nelze omlouvat 

žádná pochybení nebo zneužití; 

připomíná, že všechny prostředky by měly 

být i v mimořádně naléhavých situacích 

používány v souladu s pravidly 

a s náležitým ohledem na finanční zájmy 

EU a členských států; vyzývá Komisi, aby 

účinněji dohlížela na používání takovýchto 

výjimek a na rozšířenou praxi dělení 

veřejných zakázek, které je motivováno 

snahou nepřekročit prahovou hodnotu 

vyžadující dodržení řádných postupů při 

zadávání veřejných zakázek; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0026/9 

Pozměňovací návrh  9 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. opakuje svou výzvu týkající se výroční 

zprávy z roku 2013 o ochraně finančních 

zájmů
1
 Evropské unie k rychlému vyřešení 

zbývajících otázek mezi úřadem OLAF a 

jeho dozorčím výborem; znovu opakuje, že 

ani úřad OLAF ani jeho dozorčí výbor 

nemohou za stávajících podmínek omezené 

spolupráce účinně plnit své právní 

povinnosti; se znepokojením bere na 

vědomí nedostatečný pokrok, a považuje 

tudíž stávající situaci za nepřijatelnou; 

vyzývá Komisi, aby plně hrála svou úlohu 

a aktivně pracovala na dlouhodobém 

řešení, jež by mohlo být bezodkladně 

uvedeno do praxe; 

______________ 
1
Přijaté texty, P8_TA(2015)0062. 

75. opakuje svou výzvu týkající se výroční 

zprávy z roku 2013 o ochraně finančních 

zájmů
1
 Evropské unie k rychlému vyřešení 

zbývajících otázek mezi úřadem OLAF a 

jeho dozorčím výborem; znovu opakuje, že 

ani úřad OLAF ani jeho dozorčí výbor 

nemohou za stávajících podmínek omezené 

spolupráce účinně plnit své právní 

povinnosti; se znepokojením bere na 

vědomí nedostatečný pokrok, a považuje 

tudíž stávající situaci za nepřijatelnou; 

vyzývá Komisi, aby plně hrála svou úlohu 

a aktivně pracovala na dlouhodobém 

řešení, jež by mohlo být bezodkladně 

uvedeno do praxe; je znepokojen 

skutečností, že v důsledku interních 

rozepří mezi úřadem OLAF a jeho 

dozorčím výborem mohou vzniknout 

vážné pochybnosti o upřímnosti 

a legitimitě přijatých rozhodnutí; 

_____________ 
1
 Přijaté texty, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


