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2.3.2016 A8-0026/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyjadruje znepokojenie nad výpadkom 

príjmov z DPH a odhadovanými stratami 

pri výbere DPH, ktoré v roku 2013 dosiahli 

168 miliárd EUR; poukazuje na 

skutočnosť, že v 13 z 26 členských štátov 

EÚ, ktoré boli preverované v roku 2014, 

presiahla priemerná odhadovaná strata na 

DPH 15,2 %; poukazuje na to, že Komisia 

nemá prístup k informáciám, ktoré si 

vymieňajú členské štáty s cieľom 

predchádzať a bojovať proti takzvaným 

„kolotočovým“ podvodom; vyzýva všetky 

členské štáty, aby sa zúčastňovali na práci 

v rámci platformy Eurofisc vo všetkých 

oblastiach svojej činnosti, a tak uľahčili 

výmenu informácií a prispievali k boju 

proti podvodom; opakovane zdôrazňuje, 

že Komisia má právomoc kontrolovať a 

dohliadať na opatrenia, ktoré prijímajú 

členské štáty; vyzýva Komisiu, aby v plnej 

miere využívala svoje výkonné právomoci 

s cieľom kontrolovať členské štáty a 

pomôcť im v boji proti podvodom v oblasti 

DPH a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam; berie na vedomie, že 

Komisia od roku 2013 používa 

mechanizmus rýchlej reakcie s cieľom 

vyrovnať sa s rozsiahlymi a 

neočakávanými podvodmi v oblasti DPH; 

11. vyjadruje znepokojenie nad 

odhadovaným výpadkom DPH, ktorý v 

roku 2013 dosiahol 168 miliárd EUR; 

poukazuje na skutočnosť, že v 13 z 26 

členských štátov EÚ, ktoré boli 

preverované v roku 2014, presiahla 

priemerná odhadovaná strata na DPH 

15,2 %; poukazuje na to, že Komisia nemá 

prístup k informáciám, ktoré si vymieňajú 

členské štáty s cieľom predchádzať a 

bojovať proti takzvaným „kolotočovým“ 

podvodom;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta celkový pokles ohlásených 

nezrovnalostí v súvislosti s predvstupovou 

pomocou; vyjadruje poľutovanie nad stále 

narastajúcim trendom týkajúcim sa 

nezrovnalostí v súvislosti s nástrojom 

predvstupovej pomoci (IPA) od roku 2010, 

a to v sumách, ako aj počte prípadov, 

pričom k tomuto nepriaznivému vývoju 

najvýraznejšie prispieva Turecko, a vyzýva 

Komisiu, aby urobila maximum pre 

zlepšenie situácie predovšetkým s 

ohľadom na nadchádzajúci proces 

posilnenej spolupráce EÚ – Turecko; 

22. víta celkový pokles ohlásených 

nezrovnalostí v súvislosti s predvstupovou 

pomocou; vyjadruje poľutovanie nad stále 

narastajúcim trendom týkajúcim sa 

nezrovnalostí v súvislosti s nástrojom 

predvstupovej pomoci (IPA) od roku 2010, 

a to v sumách, ako aj počte prípadov, 

pričom k tomuto nepriaznivému vývoju 

najvýraznejšie prispieva Turecko, a vyzýva 

Komisiu, aby urobila maximum a 

identifikovala dôvody týchto 

nezrovnalostí; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby harmonizovala 

rámec oznamovania podozrení z podvodu a 

stanovila pravidlá pre podávanie správ o 

všetkých súdnych konaniach 

prebiehajúcich v členských štátoch v 

súvislosti s možným podvodným 

využívaním zdrojov EÚ a požadovala 

pritom, aby boli v oznámeniach výslovne 

uvádzané súdne kroky prijaté na základe 

súdnych odporúčaní úradu OLAF; 

25. vyzýva Komisiu, aby harmonizovala 

rámec oznamovania podozrení z podvodu a 

stanovila pravidlá pre podávanie správ o 

všetkých súdnych konaniach 

prebiehajúcich v členských štátoch v 

súvislosti s možným podvodným 

využívaním zdrojov EÚ; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.3.2016 A8-0026/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. opakuje svoju požiadavku adresovanú 

dvorom audítorov jednotlivých členských 

štátov, aby zverejňovali národné 

vyhlásenia objasňujúce využívanie 

finančných prostriedkov EÚ; 

 

vypúšťa sa 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. nabáda Komisiu, aby ďalej posilňovala 

svoju úlohu dohľadu prostredníctvom 

auditov, kontrolných a inšpekčných 

činností, plánov nápravných opatrení a 

včasných písomných varovaní; vyzýva 

členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie 

a využili svoj potenciál na odhaľovanie a 

nápravu chýb ešte predtým, ako požiadajú 

Komisiu o preplatenie; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje osobitnú hodnotu 

preventívnych opatrení pri zabraňovaní 

platbám, čím zaniká potreba následných 

opatrení na účely vymáhania 

spreneverených finančných prostriedkov; 

41. nabáda Komisiu, aby ďalej posilňovala 

svoju úlohu dohľadu prostredníctvom 

auditov a kontrolných a inšpekčných 

činností, pokiaľ ide o rozpočet, za ktorého 

plnenie je zodpovedná; vyzýva členské 

štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie a 

využili svoj potenciál na odhaľovanie a 

nápravu chýb ešte predtým, ako požiadajú 

Komisiu o preplatenie; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje osobitnú hodnotu 

preventívnych opatrení pri zabraňovaní 

platbám, čím zaniká potreba následných 

opatrení na účely vymáhania 

spreneverených finančných prostriedkov; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.3.2016 A8-0026/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. víta vyhlásenie Komisie v jej výročnej 

správe o ochrane finančných záujmov 

Európskej únie z roku 2014, v ktorom 

pripomína, že smernica o ochrane 

finančných záujmov EÚ, ako aj 

nariadenie o zriadení Európskej 

prokuratúry (nariadenie o Európskej 

prokuratúre) „by mali doplniť a posilniť 

právny rámec a značne posilniť boj proti 

podvodom“; opakuje svoj postoj, že 

existuje naliehavá potreba čo najskôr 

prijať smernicu o ochrane finančných 

záujmov EÚ, do pôsobnosti ktorej by mala 

patriť DPH a ktorá by mala obsahovať 

jasné vymedzenie trestných činov v oblasti 

ochrany finančných záujmov, minimálne 

pravidlá pre najvyššie uplatniteľné tresty 

odňatia slobody a minimálne pravidlá 

týkajúce sa premlčania; pripomína vec 

Taricco, v ktorej Súdny dvor upriamuje 

pozornosť na skutočnosť, že podvod v 

oblasti DPH je skutočne zahrnutý vo 

vymedzení podvodu v oblasti ochrany 

finančných záujmov podľa Dohovoru o 

ochrane finančných záujmov z roku 1995; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. zdôrazňuje, že by sa malo čo najskôr 

prijať aj nariadenie o Európskej 

prokuratúre, a žiada Radu, aby vysvetlila, 

prečo sa rokovania odďaľujú; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. pripomína, že v núdzových situáciách, 

ako je používanie finančných prostriedkov 

na pomoc utečencom, často dochádza k 

výnimkám z bežných postupov verejného 

obstarávania tým, že sa využije priamy 

prístup k finančným prostriedkom; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že z 

týchto dôvodov často dochádza k ich 

zneužitiu; vyzýva Komisiu, aby 

efektívnejšie sledovala používanie týchto 

výnimiek a rozšírenú prax rozdelenia 

zákaziek, aby nedošlo k prekročeniu prahu, 

s cieľom vyhnúť sa riadnemu postupu pri 

verejnom obstarávaní; 

59. je znepokojený skutočnosťou, že v 

núdzových situáciách, ako je používanie 

finančných prostriedkov na pomoc 

utečencom, často dochádza k výnimkám z 

bežných postupov verejného obstarávania 

tým, že sa využije priamy prístup k 

finančným prostriedkom; varuje, že z 

týchto dôvodov často dochádza k ich 

zneužitiu; pripomína, že žiadne chyby a 

zneužitie nemožno ospravedlňovať 

mimoriadnou situáciou; pripomína, že 

všetky prostriedky by sa mali aj v 

mimoriadne naliehavých situáciách 

používať v súlade s pravidlami a so 

zreteľom na finančné záujmy EÚ a 

členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 

efektívnejšie sledovala používanie týchto 

výnimiek a rozšírenú prax rozdelenia 

zákaziek, aby nedošlo k prekročeniu prahu, 

s cieľom vyhnúť sa riadnemu postupu pri 

verejnom obstarávaní; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Louis Aliot 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. opakuje svoju výzvu týkajúcu sa 

výročnej správy z roku 2013 o ochrane 

finančných záujmov Európskej únie
1
 

na urýchlené vyriešenie nevyriešených 

otázok medzi úradom OLAF a jeho 

dozorným výborom; opätovne zdôrazňuje, 

že úrad OLAF ani jeho dozorný výbor 

nedokážu účinne plniť svoje zákonné 

povinnosti podľa podmienok ich 

obmedzenej spolupráce v súčasnosti; 

so znepokojením upozorňuje na 

nedostatočný pokrok, a preto sa domnieva, 

že súčasná situácia je neprijateľná; vyzýva 

Komisiu, aby v plnej miere plnila svoju 

úlohu a aktívne pracovala na dlhodobom 

riešení, ktoré by sa malo bezodkladne 

realizovať; 

______________ 
1
 Prijaté texty, P8_TA(2015)0062. 

75. opakuje svoju výzvu týkajúcu sa 

výročnej správy z roku 2013 o ochrane 

finančných záujmov Európskej únie
1
 

na urýchlené vyriešenie nevyriešených 

otázok medzi úradom OLAF a jeho 

dozorným výborom; opätovne zdôrazňuje, 

že úrad OLAF ani jeho dozorný výbor 

nedokážu účinne plniť svoje zákonné 

povinnosti podľa podmienok ich 

obmedzenej spolupráce v súčasnosti; 

so znepokojením upozorňuje na 

nedostatočný pokrok, a preto sa domnieva, 

že súčasná situácia je neprijateľná; vyzýva 

Komisiu, aby v plnej miere plnila svoju 

úlohu a aktívne pracovala na dlhodobom 

riešení, ktoré by sa malo bezodkladne 

realizovať; je znepokojený skutočnosťou, 

že v dôsledku interných rozporov medzi 

úradom OLAF a jeho dozorným výborom 

môžu byť rozhodnutia zaťažené vážnymi 

pochybnosťami o ich úprimnosti a 

legitimite; 

_____________ 
1
 Prijaté texty, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


