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22.4.2021 A9-0117/86

Pozměňovací návrh 86
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Komise byla ve 
zprávě o udělení absolutoria za rok 2018 
vyzvána, aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria poskytla seznam 50 největších 
jednotlivých příjemců (fyzických osob, 
které jsou skutečnými vlastníky určité 
společnosti nebo několika společností) 
v každém členském státě a také seznam 
50 největších příjemců unijních dotací 
(fyzických a právnických osob i fyzických 
osob, které jsou vlastníky společností) 
souhrnně ve všech členských státech; bere 
na vědomí opakované pokusy Komise 
sestavit takový seznam na základě 
vyžádaných informací od členských států; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
doposud nebyla schopna požadovaný 
seznam předložit, protože členské státy 
neposkytly úplné, spolehlivé a srovnatelné 
údaje; zdůrazňuje, že to dokládá a 
zviditelňuje naléhavou potřebu digitálního 
a interoperabilního systému pro podávání 
zpráv a monitorování prostředků ve 
sdíleném řízení;

9. připomíná, že Komise byla ve 
zprávě o udělení absolutoria za rok 2018 
vyzvána, aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria poskytla seznam celkových 
částek vyplacených všem společnostem 
patřícím skupině Agrofert napříč všemi 
členskými státy, seznam 50 největších 
jednotlivých příjemců (fyzických osob, 
které jsou skutečnými vlastníky určité 
společnosti nebo několika společností) 
v každém členském státě a také seznam 
50 největších příjemců unijních dotací 
(fyzických a právnických osob i fyzických 
osob, které jsou vlastníky společností) 
souhrnně ve všech členských státech; bere 
na vědomí opakované pokusy Komise 
sestavit takový seznam na základě 
vyžádaných informací od členských států; 
vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
Komise doposud nebyla schopna 
požadovaný seznam předložit, protože 
členské státy neposkytly úplné, spolehlivé 
a srovnatelné údaje; zdůrazňuje, že to 
dokládá a zviditelňuje naléhavou potřebu 
digitálního a interoperabilního systému pro 
podávání zpráv a monitorování prostředků 
ve sdíleném řízení; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby bez dalšího zbytečného 
prodlení poskytla seznam 50 největších 
jednotlivých konečných příjemců, jakož i 
vyčerpávající seznam všech dotací, které 
obdržely všechny společnosti skupiny 
Agrofert v rámci sdíleného řízení ve všech 
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členských státech v období od roku 2014 
do roku 2020, jak byla požádána, a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby s 
Komisí plně spolupracovaly a poskytly jí 
údaje nutné pro provedení analýzy a 
sestavení tohoto seznamu;

Or. en



AM\1229646CS.docx PE690.778v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.4.2021 A9-0117/87

Pozměňovací návrh 87
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá Komisi, aby při dodržení 
zásad proporcionality a vhodnosti zvážila 
při předkládání návrhu na revizi 
finančních pravidel platných pro 
souhrnný rozpočet EU (finančního 
nařízení) prodloužení uplatňování 
systému EDES na finanční prostředky ve 
sdíleném řízení včetně příjemců v rámci 
sdíleného řízení, subjektů provádějících 
finanční nástroje a konečných příjemců; 
poznamenává, že součástí legislativních 
změn, na základě kterých by ze všech 
finančních prostředků EU bez ohledu na 
způsob výdajů byli vyloučeni příjemci, 
kteří jsou rovněž registrováni v rámci 
sdíleného řízení, by muselo být i umožnit 
členským státům, aby měly přímý přístup 
do systému Komise a vkládaly do něj na 
vlastí odpovědnost informace o 
příjemcích; naléhavě vyzývá členské státy 
a Komisi, aby zaručily větší 
interoperabilitu stávajících evropských a 
vnitrostátních databází a nástrojů pro 
získávání údajů; bere na vědomí, že podle 
evropského inspektora ochrany údajů 
nevyvstávají v souvislosti se zavedením 
takovéto interoperability žádné otázky 
obecné ochrany údajů, je však nutné 
stanovit jasný právní základ;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/88

Pozměňovací návrh 88
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. upozorňuje na podfinancování a 
nedostatečné personální obsazení úřadu 
EPPO během jeho budování, avšak vítá 
významné zvýšení jeho rozpočtu a stavu 
zaměstnanců v porovnání s původním 
návrhem; znovu opakuje, že Parlament 
nesouhlasí se snížením počtu zaměstnanců 
v úřadu OLAF v důsledku přesunu 
pracovních míst do úřadu EPPO, což vedlo 
ke kumulativnímu snížení o 45 pracovních 
míst v úřadu OLAF do roku 2023; vyzývá 
Komisi, aby navýšila kapacity a 
přezkoumala personální situaci v úřadu 
EPPO a úřadu OLAF; vyzývá Komisi a 
rozpočtové orgány, aby zajistily navýšení 
rozpočtů úřadu OLAF a úřadu EPPO, aby 
oba mohly plnit své poslání;

25. upozorňuje na podfinancování a 
nedostatečné personální obsazení úřadu 
EPPO během jeho budování, avšak vítá 
významné zvýšení jeho rozpočtu a stavu 
zaměstnanců v porovnání s původním 
návrhem; znovu opakuje, že Parlament 
nesouhlasí se snížením počtu zaměstnanců 
v úřadu OLAF v důsledku přesunu 
pracovních míst do úřadu EPPO, což vedlo 
ke kumulativnímu snížení o 45 pracovních 
míst v úřadu OLAF do roku 2023; vyzývá 
Komisi, aby navýšila kapacity a 
přezkoumala personální situaci v úřadu 
EPPO a úřadu OLAF, jakož i v agentuře 
Eurojust; vyzývá Komisi a rozpočtové 
orgány, aby zajistily navýšení rozpočtů 
úřadu OLAF, úřadu EPPO a agentury 
Eurojust, aby mohly plnit své poslání;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/89

Pozměňovací návrh 89
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. vyzývá Komisi, aby pomocí 
přidělených prostředků nadále podporovala 
větší genderovou vyváženost a přístup 
zohledňování rovnosti žen a mužů při 
přípravě rozpočtu;

110. vyzývá Komisi, aby pomocí 
přidělených prostředků nadále podporovala 
větší genderovou vyváženost a přístup 
zohledňování rovnosti žen a mužů při 
přípravě rozpočtu; podtrhuje, že by 
požadavky týkající se podávání zpráv o 
rovnosti žen a mužů měly být uplatňovány 
cíleným a smysluplným způsobem, aby se 
zabránilo nadměrné a neefektivní 
byrokratické zátěži; zdůrazňuje, že 
mnohem účinnější než pouhé podávání 
zpráv jsou cílené pobídky;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/90

Pozměňovací návrh 90
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 173

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

173. znovu opakuje své znepokojení, 
pokud jde o velmi nevyvážené přidělování 
finančních prostředků výzkumným 
pracovníkům v členských státech 
prostřednictvím programu Horizont 2020;

173. vyjadřuje politování nad rozdíly v 
investicích do výzkumu a inovací v 
členských státech i nad tím, že tyto rozdíly 
znamenají, že výzkumní pracovníci 
využívají v jednotlivých členských státech 
výhod programu Horizont 2020 v odlišném 
rozsahu; připomíná, že tato skutečnost 
odráží rozdíly ve vnitrostátních výdajích 
na výzkum a vývoj; vybízí členské státy, 
aby zlepšily řízení svých vnitrostátních 
systémů pro výzkum a inovace s cílem 
podněcovat a podporovat zapojení svých 
vnitrostátních výzkumných organizací do 
mezinárodní spolupráce; vyzývá Komisi, 
aby přispěla k šíření excelence podporou 
spolupráce mezi vnitrostátními 
výzkumnými organizacemi a špičkovými 
evropskými výzkumnými organizacemi, 
poskytovala technickou podporu a 
vytvářela další programy usilující o 
rozvíjení excelence;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/91

Pozměňovací návrh 91
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 274

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

274. znovu zdůrazňuje, že všechny 
ukazatele v této oblasti politiky měří 
výstupy (poskytují hlavně informace o 
provádění programu ve smyslu 
vybudované infrastruktury) místo 
výsledků uskutečněných projektů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby plánovala 
politiku tak, aby bylo možné řádné 
průběžné a střednědobé hodnocení 
dosažených výsledků a širších dopadů;

vypouští se

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/92

Pozměňovací návrh 92
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 281

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

281. skutečnost, že pouze 
3 z 9 ukazatelů (33 %) z programových 
prohlášení souvisejících se specifickým 
cílem EFRR – „zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“ – jsou na dobré cestě ke splnění 
cílů, považuje za nedostatečné plnění; 
zdůrazňuje, že tyto tři ukazatele se týkají 
výstupů a měří počet podniků 
podporovaných z EFRR, zatímco jiné 
ukazatele, například ty, které ukazují, zda 
soukromé investice odpovídají veřejné 
podpoře pro podniky, a měří nárůst 
zaměstnanosti v podporovaných podnicích, 
nejsou na dobré cestě; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby plánovala politiku tak, aby 
bylo možné řádné průběžné a střednědobé 
hodnocení dosažených výsledků a širších 
dopadů, včetně posouzení dopadu politik 
na odstraňování dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

281. skutečnost, že pouze 
3 z 9 ukazatelů (33 %) z programových 
prohlášení souvisejících se specifickým 
cílem EFRR – „zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“ – jsou na dobré cestě ke splnění 
cílů, považuje za nedostatečné plnění; 
zdůrazňuje, že tyto tři ukazatele se týkají 
výstupů a měří počet podniků 
podporovaných z EFRR, zatímco jiné 
ukazatele, například ty, které ukazují, zda 
soukromé investice odpovídají veřejné 
podpoře pro podniky, a měří nárůst 
zaměstnanosti v podporovaných podnicích, 
nejsou na dobré cestě;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/93

Pozměňovací návrh 93
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 371 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vyzývá Komisi, aby do SZP 
zavedla model založený na výkonnosti, 
který by měl fungovat na základě stejných 
ukazatelů a uvádět kvantifikované 
hodnoty pro určování milníků; trvá na 
tom, že je třeba poskytnout významné 
dodatečné informace o výkonnosti při 
dosahování cílů politiky v oblasti 
biologické rozmanitosti a opatření v 
oblasti klimatu;

- vyzývá Komisi, aby zavedla 
ukazatele výkonnosti, které budou 
vyhodnocovat úspěch konkrétních 
činností v rámci SZP deskriptivním a 
objektivním způsobem; trvá na tom, že by 
se posuzování výkonnosti mělo zaměřit na 
dosahování evropské přidané hodnoty a na 
efektivní využívání peněz daňových 
poplatníků.

Or. en



AM\1229646CS.docx PE690.778v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.4.2021 A9-0117/94

Pozměňovací návrh 94
Markus Pieper
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 516

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

516. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla podávání zpráv o udržitelnosti, 
včetně sociálních a environmentálních 
aspektů zadávání veřejných zakázek; 
domnívá se, že začleněním odpovědných 
obchodních norem do svých politik v 
oblasti zadávání veřejných zakázek a 
nákupů může Komise chránit veřejný 
zájem a zajistit odpovědnost za veřejné 
výdaje;

vypouští se

Or. en


