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21.4.2021 A9-0117/1

Pozměňovací návrh 1
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že s ohledem na VFR 
2021–2027 a Nástroj pro oživení 
a odolnost by finanční zdroje Unie měly 
podporovat rozšiřující se priority a úkoly 
Unie; dále zdůrazňuje, že ochrana 
finančních zájmů Unie je nanejvýš důležitá 
a že je nezbytné na všech úrovních 
vynaložit co největší úsilí na prevenci 
podvodů, korupce a zneužívání finančních 
prostředků Unie a boj proti nim;

21. zdůrazňuje, že s ohledem na VFR 
2021–2027 a Nástroj pro oživení 
a odolnost by finanční zdroje Unie měly 
podporovat rozšiřující se priority a úkoly 
Unie; dále zdůrazňuje, že ochrana 
finančních zájmů Unie je nanejvýš důležitá 
a že je nezbytné na všech úrovních 
vynaložit co největší úsilí na prevenci 
podvodů, korupce a zneužívání finančních 
prostředků Unie a boj proti nim; vyzývá 
Komisi, aby navrhla poskytnutí 
dostatečných finančních a lidských zdrojů 
Účetnímu dvoru, úřadu OLAF a Úřadu 
evropského veřejného žalobce a aby jim i 
nadále poskytovala silnou politickou 
podporu, aby mohly vykonávat svou 
činnost v oblasti auditu, vyšetřování a 
stíhání za účelem ochrany finančních 
zájmů Unie;
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21.4.2021 A9-0117/2

Pozměňovací návrh 2
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. připomíná rostoucí rozdíl mezi 
závazky a platbami a zvyšování rozpočtu 
Unie (rychlý přezkum „Zbývající závazky 
– bližší pohled“ vypracovaný Účetním 
dvorem), což představuje velkou výzvu 
rovněž pro orgán příslušný k udělení 
absolutoria; konstatuje, že dlouhodobý 
rozpočet Unie se zvýšil z 1 083 na 1 800 
miliard EUR na období 2021–2027, včetně 
plánu EU na podporu oživení Next 
Generation EU; vyzývá Komisi, aby 
pravidelně sledovala provádění 
vnitrostátních plánů na podporu oživení 
a odolnosti s cílem zajistit dodržování 
pravidel státní podpory a aby o tom 
předložila zprávu orgánu příslušnému 
k udělení absolutoria; zdůrazňuje, že 
nesplnění tohoto požadavku by mohlo vést 
k odmítnutí udělení absolutoria za rok 
2020;

37. připomíná rostoucí rozdíl mezi 
závazky a platbami a zvyšování rozpočtu 
Unie (rychlý přezkum „Zbývající závazky 
– bližší pohled“ vypracovaný Účetním 
dvorem), což představuje velkou výzvu 
rovněž pro orgán příslušný k udělení 
absolutoria; konstatuje, že dlouhodobý 
rozpočet Unie se zvýšil z 1 083 na 1 800 
miliard EUR na období 2021–2027, včetně 
plánu EU na podporu oživení Next 
Generation EU; vyzývá Komisi, aby 
pravidelně sledovala provádění 
vnitrostátních plánů na podporu oživení 
a odolnosti s cílem zajistit dodržování 
pravidel státní podpory a aby o tom 
předložila zprávu orgánu příslušnému 
k udělení absolutoria;

Or. en



AM\1229599CS.docx PE690.778v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

21.4.2021 A9-0117/3

Pozměňovací návrh 3
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je znepokojen tím, že současný stav 
personálu nestačí ke zvládnutí zvyšujícího 
se rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že je 
nezbytné posílit administrativní kapacity 
Účetního dvora a příslušných sekretariátů 
Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že 
nebudou-li tyto požadavky splněny, může 
to vést k odmítnutí udělení absolutoria za 
rok 2020;

43. je znepokojen tím, že současný stav 
personálu nestačí ke zvládnutí zvyšujícího 
se rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že je 
nezbytné posílit administrativní kapacity 
Účetního dvora a příslušných útvarů 
Komise a Evropského parlamentu;
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21.4.2021 A9-0117/4

Pozměňovací návrh 4
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. je znepokojen tím, že Účetní dvůr 
musel v důsledku soustavně rostoucí míry 
chyb poprvé za čtyři roky vydat záporný 
výrok k legalitě a správnosti výdajů, na 
nichž se zakládá účetní závěrka;

47. je znepokojen tím, že Účetní dvůr 
vydal poprvé za čtyři roky záporný výrok 
k legalitě a správnosti výdajů, na nichž se 
zakládá účetní závěrka;
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21.4.2021 A9-0117/5

Pozměňovací návrh 5
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 102

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

102. podotýká, že za rok 2019 
odhadovala Komise celkové riziko při 
uzavření na 0,7 % příslušných výdajů (ve 
srovnání s 0,8 % v roce 2018); konstatuje, 
že vzhledem k vyššímu riziku při platbě 
v souvislosti s výdaji v rámci politiky 
soudržnosti bylo celkové riziko při platbě 
odhadované Komisí vyšší než 
v předchozích letech a v roce 2019 činilo 
2,1 % (ve srovnání s 1,7 % v roce 2018), 
jelikož však odhadované budoucí opravy 
byly také vyšší (1,4 % oproti 0,9 % v roce 
2018), dospěla Komise ke stabilnímu 
riziku při uzavření, a vzhledem k tomu, že 
odhad rizika při uzavření činil méně než 
2 %, měla Komise za to, že její víceleté 
kontrolní systémy zaručují účinnou 
ochranu rozpočtu Unie; dále podotýká, že 
podle vlastního odhadu Komise byly 
výdaje s rizikem při platbě nad prahem 
významnosti velmi vysoké a činily 
67 miliard EUR;

102. podotýká, že za rok 2019 
odhadovala Komise celkové riziko při 
uzavření na 0,7 % příslušných výdajů (ve 
srovnání s 0,8 % v roce 2018); konstatuje, 
že vzhledem k vyššímu riziku při platbě 
v souvislosti s výdaji v rámci politiky 
soudržnosti bylo celkové riziko při platbě 
odhadované Komisí vyšší než 
v předchozích letech a v roce 2019 činilo 
2,1 % (ve srovnání s 1,7 % v roce 2018), 
jelikož však odhadované budoucí opravy 
byly také vyšší (1,4 % oproti 0,9 % v roce 
2018), dospěla Komise ke stabilnímu 
riziku při uzavření a vzhledem k tomu, že 
odhad rizika při uzavření činil méně než 
2 %.
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21.4.2021 A9-0117/6

Pozměňovací návrh 6
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 131

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

131. vyjadřuje politování nad tím, že 
Spojené království stále odmítá poskytnout 
do rozpočtu EU částku ztrát tradičních 
vlastních zdrojů v období 2011–2017 
v (hrubé) výši 2 679 miliard EUR; 
konstatuje, že orgány Spojeného království 
poskytly Komisi formální odpověď, kterou 
obdržela dne 11. února 2019; konstatuje, že 
po analýze odpovědi Spojeného království 
Komise postoupila věc Soudnímu dvoru 
Evropské unie dne 7. března 2019; 
konstatuje, že Spojené království předneslo 
svou obhajobu dne 24. června 2019, po níž 
následovala odpověď Komise dne 29. 
srpna 2019 a duplika Spojené království 
dne 20. prosince 2019; žádá Komisi, aby 
neprodleně informovala orgán příslušný 
k udělení absolutoria o jakémkoli novém 
vývoji v této věci;

131. vyjadřuje politování nad tím, že 
Spojené království stále odmítá poskytnout 
do rozpočtu EU částku ztrát tradičních 
vlastních zdrojů v období 2011–2017 
v (hrubé) výši 2 679 miliard EUR; 
konstatuje, že orgány Spojeného království 
poskytly Komisi formální odpověď, kterou 
obdržela dne 11. února 2019; konstatuje, že 
po analýze odpovědi Spojeného království 
Komise postoupila věc Soudnímu dvoru 
Evropské unie dne 7. března 2019; 
konstatuje, že Spojené království předneslo 
svou obhajobu dne 24. června 2019, po níž 
následovala odpověď Komise dne 29. 
srpna 2019 a duplika Spojené království 
dne 20. prosince 2019; na základě 
písemných odpovědí Komise na slyšení ve 
výboru CONT dne 11. ledna 2021 bere na 
vědomí, že ústní jednání se konalo dne 8. 
prosince 2020, a ačkoli je datum vydání 
konečného rozsudku plně v souladu s 
uvážením Soudního dvora, Komise 
neočekává rozhodnutí dříve než v létě 
2021; s uspokojením konstatuje, že 
vystoupení Spojeného království z Unie 
nemá žádný nepříznivý dopad na zpětné 
získávání požadovaných částek, neboť se 
týkají dovozu před koncem přechodného 
období;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/7

Pozměňovací návrh 7
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 200

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

200. považuje za hluboce znepokojující, 
že na základě 236 zkoumaných operací, 
u nichž bylo zjištěno 29 chyb, které nebyly 
odhaleny auditními orgány a 64 chyb, které 
auditní orgány zjistily již dříve 
a programové orgány u nich provedly 
opravy (v celkové výši 334 milionů EUR 
za obě programová období dohromady), 
Účetní dvůr odhaduje míru chyb na 
4,4 %;

200. bere na vědomí snížení 
odhadované míry chyb pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, které zjistil 
Účetní dvůr za rok 2019 (4,4 %) ve 
srovnání s mírou chyb za rok 2018 (5,0 
%), zatímco výdaje kontrolované Účetním 
dvorem byly v roce 2019 vyšší (28,4 
miliardy EUR) než v roce 2018 (23,6 
miliardy EUR); poukazuje na skutečnost, 
že z 236 zkoumaných operací bylo zjištěno 
29 chyb, které nebyly odhaleny auditními 
orgány, a 64 chyb, které auditní orgány 
zjistily již dříve a programové orgány 
u nich provedly opravy (v celkové výši 
334 milionů EUR za obě programová 
období dohromady); dále poukazuje na to, 
že tyto chyby spočívají v nezpůsobilých 
nákladech (39), zadávání veřejných 
zakázek (24) a chybějící základní 
dokumentaci (jedna chyba);

Or. en



AM\1229599CS.docx PE690.778v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

21.4.2021 A9-0117/8

Pozměňovací návrh 8
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 205

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

205. konstatuje, že auditní orgány 
vykázaly v souborech dokumentů 
k poskytnutí jistoty / týkajících se 
uzávěrky u 236 operací ve vzorku 
Účetního dvora 64 vyčíslitelných chyb, 
které se týkaly nezpůsobilých nákladů 
(39), veřejných zakázek (24) a chybějících 
podkladů (jedna chyba);

vypouští se

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/9

Pozměňovací návrh 9
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 231

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

231. vyjadřuje politování nad tím, že 
souvislost mezi náklady EFG na 
zaměstnance, jimž byla poskytnuta pomoc, 
a mírou opětovného začlenění do 
společnosti je velmi slabá nebo neexistuje; 
například ve Španělsku činí náklady na 
pracovníka 2 422,74 EUR a míra 
opětovného začlenění činí 48 %, zatímco 
ve Finsku činí náklady 2 289.81 na osobu 
a míra opětovného začlenění je 83 %; 
míra začlenění a náklady se v jednotlivých 
členských státech značně liší, avšak není 
možné dospět k závěru, že vyšší částky 
vynaložené na obyvatele by se promítly do 
vyšší míry opětovného začlenění; žádá 
Komisi, aby tento nesoulad pečlivě 
analyzovala a řešila;

vypouští se

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/10

Pozměňovací návrh 10
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 232

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

232. domnívá se, že záruky EU pro 
mladé lidi nesplňují očekávání; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, aby programy 
určené na pomoc mladým lidem nevedly 
ke vzniku očekávání, která nelze naplnit; 
trvá na tom, že Komise by měla ovlivňovat 
očekávání stanovením realistických 
a dosažitelných cílů;

vypouští se

Or. en


