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Pozměňovací návrh 1
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že rok 2019 je 
předposledním rokem provádění víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2014–
2020 a že všechny finanční programy jsou 
v této fázi plně funkční;

1. připomíná, že rok 2019 je 
předposledním rokem provádění víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2014–
2020 a že všechny finanční programy jsou 
v této fázi plně funkční; konstatuje, že 
Účetní dvůr vydal čistý výrok ke 
spolehlivosti účetní závěrky Evropské unie 
za rok 2019 a dospěl k závěru, že příjmy 
za rok 2019 byly legální, správné a nebyly 
zatíženy závažnými chybami, přičemž 
vydal záporný výrok k výdajům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 
zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI);

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 
zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI); 
konstatuje, že navzdory tomu, že čerpání 
fondů ESI zrychlilo, je stále pomalejší než 
v rámci předchozího VFR; vyzývá proto 
Komisi, aby provedla analýzu důvodů 
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nízké míry čerpání a aby nová pravidla na 
období po roce 2020 zjednodušila v zájmu 
zamezení zbytečně složitých nebo 
zatěžujících pravidel bez přidané hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 
zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI);

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 
zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI); 
poukazuje na to, že došlo k výraznému 
nárůstu žádostí o platbu u ESI fondů, 
zatímco využívání nebo „čerpání“ těchto 
fondů členskými státy je i nadále 
pomalejší, než se plánovalo, což přispělo 
ke znepokojivému zvýšení zbývajících 
závazků týkajících se fondů ESI;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 

2. bere na vědomí, že do konce roku 
2019 se zbývající závazky nadále 
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zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI);

zvyšovaly a dosáhly 298,0 miliardy EUR; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno 
skutečností, že prostředky na závazky 
soustavně převyšovaly prostředky na 
platby a že potřeby prostředků na platby 
byly odloženy do příštího VFR, zejména 
kvůli zpožděním při provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI); 
doporučuje proto, aby Evropská komise 
přijala opatření k zamezení 
nepřiměřeného tlaku na výši prostředků 
na platby v prvních letech nového VFR na 
období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poznamenává, že v roce 2019 
Účetní dvůr konstatoval výrazný nárůst 
žádostí o platbu u evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
včetně Evropského sociálního fondu; dále 
konstatuje, že v roce 2019 zůstala míra 
kumulativního čerpání z ESI fondů nižší 
než v rámci předchozího VFR a pouze 
devět členských států mělo v současném 
VFR vyšší míru čerpání než v rámci 
předchozího VFR; vyzývá Komisi, aby 
provedla analýzu důvodů nízké míry 
čerpání a přijala opatření s cílem zabránit 
jak nepřiměřenému tlaku na výši 
prostředků v prvních letech příštího VFR 
na období 2021–2027, tak zbytečně 
složitým nebo zatěžujícím pravidlům; 
vyjadřuje politování nad tím, že na 
začátku šestého roku současného VFR 
pouze přibližně 17 % celkového 
financování z fondů ESI přiděleného 
prostřednictvím finančních nástrojů v 
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rámci sdíleného řízení dosáhlo ke 
konečným příjemcům, a naléhavě vyzývá 
Komisi i členské státy, aby tento problém 
přezkoumaly a řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že výdaje v tomto 
podokruhu jsou zaměřeny na posílení 
konkurenceschopnosti a snižování rozdílů 
v rozvoji mezi jednotlivými členskými státy 
a regiony EU; zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti EU, pokud jde o podporu 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a pomoc členským státům a 
regionům při využívání nových příležitostí 
a zvládání výzev, jako je globalizace, 
nezaměstnanost, průmyslové změny, 
digitalizace a podpora zlepšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a 
celoživotní vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě 5/2017 („Nezaměstnanost 
mladých lidí – vedla opatření EU ke 
změnám?“) zjistil, že navzdory určitému 
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pokroku, kterého bylo dosaženo při 
provádění záruk pro mladé lidi, a 
navzdory tomu, že bylo dosaženo i 
určitých výsledků, situace nesplňovala 
počáteční očekávání při zahájení záruk 
pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že Účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě č. 22/2018 („Mobilita v 
programu Erasmus+“) dospěl k závěru, že 
by bylo možné dále zlepšit oblast 
odborného vzdělávání a přípravy v rámci 
programu Erasmus+, neboť začlenění 
odborného vzdělávání a přípravy 
přibližuje tento program větší škále 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. bere na vědomí zvláštní zprávu č. 
14/2016 („Politické iniciativy a finanční 
podpora EU v oblasti romské integrace“), 
podle níž bylo v posledním desetiletí 
dosaženo významného pokroku, pokud jde 
o integraci Romů, v terénu však stále 
přetrvávají překážky; vyjadřuje v této 
souvislosti politování nad tím, že nebyla 
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vždy uplatňována kritéria „osvědčených 
postupů“ přispívající k úspěšnému 
začlenění Romů a že monitorování 
výkonnosti bylo obtížné; připomíná, že 
nedostatek spolehlivých a komplexních 
údajů o Romech představuje problém pro 
tvorbu politik založených na důkazech na 
úrovni EU i na vnitrostátní úrovni; 
vyjadřuje politování nad tím, že tento stav 
může zůstat nezměněn, nebudou-li rychle 
podniknuta opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %);

4. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti EU při podpoře provádění 
evropského pilíře sociálních práv; se 
znepokojením konstatuje, že odhadovaná 
celková míra chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %); zdůrazňuje, že cílem 
nového rámce kontroly a získávání jistoty 
je, aby roční míry zbytkových chyb byly 
pod 2 %; souhlasí se závěrem Účetního 
dvora, že jsou zapotřebí další zlepšení, ve 
způsobu, jakým řídící a auditní orgány a 
Komise provádějí rámec kontroly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %);

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %); uznává, že většina výdajů v 
této oblasti je považována za vysoce 
rizikové výdaje, které jsou založeny 
především na úhradách a často podléhají 
složitým pravidlům; konstatuje, že 
nejčastějšími chybami v okruhu 
soudržnosti byly nezpůsobilé projekty a 
porušení pravidel vnitřního trhu, zejména 
nedodržování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek a státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
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chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %);

chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %); poukazuje dále na to, že 
počet a dopad zjištěných chyb svědčí o 
tom, že v této oblasti existuje vysoké 
přirozené riziko chybovosti a že kontroly 
řídicích orgánů jsou často i nadále 
neúčinné, pokud jde o předcházení 
nesrovnalostem a jejich odhalování ve 
výdajích vykázaných příjemci;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/EFA

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %);

4. se znepokojením konstatuje, že 
odhadovaná celková míra chyb v oblasti 
politiky „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % 
(2018: 5,0 %); zdůrazňuje, že i přes mírný 
pokles ve srovnání s předchozím rokem je 
toto číslo stále do značné míry nad 2% 
prahem významnosti a odhadovanou mírou 
chyb ve výdajích pro rozpočet Unie jako 
celek (2,7 %); vyzývá k rychlému zákroku, 
aby se tato míra chyb v budoucnosti 
snížila, zejména v novém období 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že jako nejčastější typy 
nesrovnalostí byly zjištěny nezpůsobilé 
výdaje a postupy zadávání veřejných 
zakázek; zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
účinná opatření k omezení chyb z těchto 
zdrojů a zároveň dosáhnout vysoké 
výkonnosti, a vyzývá Komisi, aby 
urychleně provedla doporučení Účetního 
dvora v této oblasti politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že i pro rozpočtový rok 2019 
dospěl Účetní dvůr k závěru, že nedostatky 
zjištěné v metodách výběru vzorků u 
některých auditních orgánů ovlivnily 
reprezentativnost a že nedostatky zůstávají 
i ve způsobu, jakým auditní orgány 
provádějí a dokumentují svou práci;

5. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že i pro rozpočtový rok 2019 
dospěl Účetní dvůr k závěru, že nedostatky 
zjištěné v metodách výběru vzorků u 
některých auditních orgánů ovlivnily 
reprezentativnost a že nedostatky zůstávají 
i ve způsobu, jakým auditní orgány 
provádějí a dokumentují svou práci; se 
znepokojením konstatuje, že navzdory 
mnoha nesrovnalostem, které u projektů 
zkoumaných Účetním dvorem vykázaly již 
vnitrostátní auditní orgány, zůstává řada 
chyb neodhalena nebo neopravena všemi 
stupni vnitřní kontroly v dřívějších fázích; 
vítá v této souvislosti společnou iniciativu 
Komise a auditních orgánů na zlepšení 
dokumentace činnosti auditních orgánů; 
na základě zjištění a závěrů Účetního 
dvora za rok 2019 doporučuje, aby 
Komise analyzovala hlavní zdroje 
nezjištěných chyb a vypracovala spolu s 
auditními orgány nezbytná opatření ke 
zvýšení spolehlivosti vykazované míry 
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zbytkového rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že i pro rozpočtový rok 2019 
dospěl Účetní dvůr k závěru, že nedostatky 
zjištěné v metodách výběru vzorků u 
některých auditních orgánů ovlivnily 
reprezentativnost a že nedostatky zůstávají 
i ve způsobu, jakým auditní orgány 
provádějí a dokumentují svou práci;

5. připomíná klíčovou úlohu 
auditních orgánů v členských státech v 
rámci zajišťování jistoty a kontroly v 
oblasti politiky soudržnosti; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že i pro 
rozpočtový rok 2019 dospěl Účetní dvůr k 
závěru, že nedostatky zjištěné v metodách 
výběru vzorků u některých auditních 
orgánů ovlivnily reprezentativnost a že 
nedostatky zůstávají i ve způsobu, jakým 
auditní orgány provádějí a dokumentují 
svou práci; vítá společné úsilí Komise a 
auditních orgánů, jehož výsledkem je 
„poznámka o správné praxi“ pro 
dokumentaci práce auditních orgánů, 
která je prvním krokem ke zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává, že výdaje EU v této oblasti 
politiky se vyznačují proplácením 
nákladů, což zahrnuje složitější pravidla 
než v některých jiných oblastech politiky a 
vede to k této poměrně vysoké odhadované 



AM\1221559CS.docx 13/27 PE663.079v01-00

CS

míře chyb v dané oblasti politiky; v tomto 
ohledu konstatuje, že v roce 2019 byly 
chyby způsobeny zejména nezpůsobilými 
projekty (55 %) a porušením pravidel 
vnitřního trhu (24 %, z toho 15 % 
představuje závažné nedodržení pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek), 
následováno nezpůsobilými výdaji (12 %) 
a neexistencí základní podkladové 
dokumentace (4 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí, že GŘ EMPL ve 
své výroční zprávě o činnosti za rok 2019 
uvedlo klíčové ukazatele výkonnosti 
(1,7 % celkové míry zbytkových chyb) pod 
2% prahem významnosti a že rovněž 
uvedlo „maximální míru“ (až 2,4 %), 
která by umožnila zohlednit případné 
další chyby ve výdajích na operace, které 
nebyly zahrnuty do auditů Komise; dále 
bere na vědomí, že Účetní dvůr považuje 
„maximální míru“ za vhodnější, neboť 
zohledňuje potenciální dopad probíhající 
auditní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. bere na vědomí, že v případě ESF, 
který představuje 94,7 % rozpočtu GŘ 
EMPL na rok 2019, se hlavní inherentní 
riziko týká složitosti financovaných 
operací a činností, typologie a rozmanitosti 
příjemců a vysokého počtu ročních 
intervencí;

7. připomíná zásadní význam ESF 
jako hlavního nástroje EU pro podporu 
vyšší zaměstnanosti, vzdělávání a odborné 
přípravy a pro podporu sociálního 
začleňování; bere na vědomí, že v případě 
ESF, který představuje 94,7 % rozpočtu 
GŘ EMPL na rok 2019, se hlavní 
inherentní riziko týká složitosti 
financovaných operací a činností, typologie 
a rozmanitosti příjemců a vysokého počtu 
ročních intervencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že v roce 2019 se riziko 
při platbě v případě ESF pohybovalo v 
rozmezí 1,7 % – 2,4 %; dále bere na 
vědomí skutečnost, že v důsledku 
zpracování prvních plateb pro řadu 
operačních programů v členských státech 
v letech 2018 a 2019 měli auditoři 
možnost přezkoumat celý proces u vyššího 
počtu programů a vyššího počtu plateb, 
což následně vedlo ke zvýšení počtu 
zjištěných chyb a vyšší míře chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 
pro podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti, vytváření kvalitních 
pracovních míst a boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; zdůrazňuje, že je 
třeba jim poskytovat trvalou finanční a 
politickou podporu EU, vnitrostátních a 
regionálních institucí při plnění jejich cílů 
v nadcházejících letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. se znepokojením konstatuje, že 
nejčastější chybou, která má dopad na 
výdaje ESF, je chybějící základní 
podpůrná dokumentace; dále konstatuje, 
že v roce 2019 Účetní dvůr zjistil jeden 
projekt ESF, který porušil pravidla EU 
pro státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vítá skutečnost, že GŘ EMPL v 
rámci preventivních opatření 
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uplatňovaných Komisí i nadále uplatňuje 
přísnou politiku přerušení a pozastavení 
plateb s cílem chránit finanční zájmy EU; 
v této souvislosti konstatuje, že v případě 
ESF / Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám bylo v roce 2019 přijato 12 
rozhodnutí o přerušení plateb a jedno 
rozhodnutí o pozastavení plateb a navíc 
bylo dotčeným členským státům zasláno 
16 varovných dopisů a pět předběžných 
dopisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že v Evropské unii je 
chudobou nebo sociálním vyloučením 
stále ohrožena více než jedna pětina lidí a 
jedna čtvrtina dětí; připomíná závazek EU 
poskytovat pomoc nejchudším osobám 
prostřednictvím fondu FEAD a zmírnit 
tak nejhorší formy chudoby v Unii, jako je 
potravinová nouze, bezdomovectví a 
dětská chudoba; konstatuje, že FEAD 
každoročně podpoří přibližně 13 milionů 
osob, včetně přibližně 4 milionů dětí 
mladších 15 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že ESF musí bojovat 
proti nejhorším případům nerovného 
rozvoje a podporovat místní rozvoj; dále 
zdůrazňuje, že se musí více zapojit 
regionální subjekty a že příspěvky 
členských států by měly být omezeny, aby 
se dostaly do nejslabších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s uspokojením konstatuje, že po 
přijetí nové strategie Komise pro boj proti 
podvodům dne 29. dubna 2019 provedlo 
GŘ EMPL analýzu rizik podvodů a 
společně s GŘ REGIO a GŘ MARE 
přezkoumalo a aktualizovalo „společnou 
strategii boje proti podvodům“ a rovněž 
svou strategii boje proti podvodům v 
oblasti přímého řízení;

9. s uspokojením konstatuje, že po 
přijetí nové strategie Komise pro boj proti 
podvodům dne 29. dubna 2019 provedlo 
GŘ EMPL analýzu rizik podvodů a 
společně s GŘ REGIO a GŘ MARE 
přezkoumalo a aktualizovalo „společnou 
strategii boje proti podvodům“ a rovněž 
svou strategii boje proti podvodům v 
oblasti přímého řízení; bere na vědomí, že 
GŘ EMPL nadále přispívá k rozvoji 
nástroje pro hodnocení rizik ARACHNE, 
který by byl vnitrostátním orgánům 
nápomocen mimo jiné při zjišťování 
rizika podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že celkový počet 
probíhajících vyšetřování úřadu OLAF 
týkajících se oblastí činnosti výboru 
EMPL a všech programových období 
dohromady činil 20 případů týkajících se 
ESF, 1 případ týkající se FEAD a 2 
případy týkající se přímých výdajů na 
konci roku 2019, přičemž hlavní oblasti 
(potenciálních) podvodů v těchto 
případech nejsou v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení, 
nadhodnocování a nedodržování pravidel 
a postupů pro zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vítá skutečnost, že v roce 2019 byla 
dokončena následná opatření v 
návaznosti na 10 zpráv úřadu OLAF, 
přičemž prostřednictvím různých 
prostředků a forem byl rozpočet EU 
ochráněn zpětným získáním téměř 
55,3 milionu EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. připomíná, že většinu výdajů na 
programy v rámci podokruhu VFR 1a řídí 
přímo Komise;

10. připomíná, že většinu výdajů na 
programy v rámci podokruhu VFR 1a řídí 
přímo Komise a mají podobu grantů pro 
veřejné nebo soukromé příjemce účastnící 
se projektů (Komise poskytuje příjemcům 
zálohy po podpisu grantové dohody nebo 
rozhodnutí o financování);

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
zájmu větší účinnosti a účelnosti 
zaměstnala pracovníky v sekci stravování 
interně a aby zajistila dobré pracovní 
podmínky a zabránila propouštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
odhadovaná míra chyb ve výdajích na 
„Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ pro rok 2019 jako celku je 
významná a činí 4,0 %;

11. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
odhadovaná míra chyb ve výdajích na 
„Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ (podokruh VFR 1a) pro rok 
2019 jako celku je významná a činí 4,0 %, 
což představuje významný nárůst oproti 
2,0 v roce 2018 (2017: 4,2 % a 2016: 4,1 
%) a poukazuje na to, že míra chyb je 
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trvale vysoká u výdajů na výzkum a 
inovace, které jsou hlavním zdrojem chyb, 
ale mnohem nižší u zbytku tohoto 
podokruhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. žádá příslušný úřad pro boj proti 
podvodům, aby objasněním těchto 
významných chyb podmínil potvrzení 
rozpočtu agentur a různých programů 
přímo řízených Evropskou komisí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že program EaSI v 
rámci svého pracovního programu na rok 
2019 financoval 44 projektů 
prostřednictvím pěti výzev k předkládání 
návrhů částkou 29,3 milionu EUR;

12. konstatuje, že program EaSI v 
rámci svého pracovního programu na rok 
2019 financoval 44 projektů 
prostřednictvím pěti výzev k předkládání 
návrhů částkou 29,3 milionu EUR; bere na 
vědomí skutečnost, že v říjnu 2019 
podepsalo GŘ EMPL první úpis akcií v 
nástroji financovaném z programu EaSI, 
což představuje fond půjček ve výši 200 
milionů EUR na podporu úvěrů 
mikropodnikům a sociálním podnikům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu;

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ 
EMPL;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu;

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur (Eurofound, Cedefop, ETF, EU-
OSHA a ELA) spadajících do působnosti 
GŘ EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a každá z nich má v tomto ohledu 
důležitou přidanou hodnotu; s 
uspokojením konstatuje, že posouzení 
potvrzuje pozitivní hodnotící zprávu o 
významu, účinnosti, efektivitě, soudržnosti 
a přidané hodnotě agentur a potřebě 
posílit spolupráci v zájmu dosažení 
synergií;

Or. en



PE663.079v01-00 22/27 AM\1221559CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 36
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu;

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu; konstatuje, že revidovaná 
nařízení o zřízení tří tripartitních agentur 
(Cedefop, EU-OSHA a Eurofound) byla 
přijata dne 16. ledna 2019 a vstoupila v 
platnost dne 20. února 2019; vítá zřízení 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti dne 31. července 2019 a 
opakuje svou výzvu, aby orgánu byly 
poskytnuty dostatečné finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/EFA

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu;

13. uznává, že pět decentralizovaných 
agentur spadajících do působnosti GŘ 
EMPL významně přispívá k dosažení 
konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL 
a má v tomto ohledu důležitou přidanou 
hodnotu; podporuje proto pravidelný 
dialog a spolupráci, neboť pomáhají 
snižovat rozdíly mezi občany a 
institucemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že Účetní dvůr poprvé 
vydal také celkové posouzení podmínek, 
které EU zavedla s cílem umožnit 
agenturám plnit politiky ve veřejném 
zájmu, a doporučuje Komisi, aby zajistila 
relevantnost, soudržnost a flexibilitu 
zřizování agentur, přidělovala zdroje 
flexibilnějším způsobem, zlepšila správu, 
odpovědnost a podávání zpráv o 
výkonnosti a posílila úlohu agentur 
jakožto středisek odbornosti a vytváření 
sítí1a;

__________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Age
ncies_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti (ELA) vznikl v březnu 
2018 a svou činnost zahájil v říjnu 2019; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby orgán ELA 
začal bezodkladně plně fungovat s cílem 
zlepšit uplatňování a prosazování práva 
Unie v oblasti mobility pracovních sil a 
koordinace sociálního zabezpečení, a tím 
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zabezpečit spravedlivou mobilitu a účinné 
přeshraniční prosazování práv 
pracovníků; zdůrazňuje, že v tomto 
ohledu je třeba zajistit dostatečné finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. na základě výroční zprávy o 
činnosti GŘ EMPL za rok 2019 konstatuje, 
že GŘ EMPL s přiměřenou jistotou 
dospělo k závěru, že řídicí a kontrolní 
systémy operačních programů fungovaly v 
roce 2019 podle plánu;

14. na základě výroční zprávy o 
činnosti GŘ EMPL za rok 2019 konstatuje, 
že GŘ EMPL s přiměřenou jistotou 
dospělo k závěru, že řídicí a kontrolní 
systémy operačních programů fungovaly v 
roce 2019 podle plánu s výjimkou 29 
programů ESF / iniciativy YEI a 1 
programu FEAD, které vykazovaly 
významné nedostatky některých klíčových 
prvků systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. s uspokojením bere na vědomí, na 
základě výroční zprávy o činnosti GŘ 
EMPL za rok 2019, že GŘ EMPL přijalo 
nezbytná následná opatření v souvislosti 
se všemi doporučeními Účetního dvora v 
prohlášení o věrohodnosti za období 
2015–2018 a že do konce března 2020 
nezůstala žádná doporučení Účetního 
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dvora nevyřízená;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
v návaznosti na všechny chyby zjištěné 
Účetním dvorem a požádala o další 
finanční opravy, pokud se to jeví jako 
nezbytné;

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
v návaznosti na všechny chyby zjištěné 
Účetním dvorem a ve všech případech 
požadovala další finanční opravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
v návaznosti na všechny chyby zjištěné 
Účetním dvorem a požádala o další 
finanční opravy, pokud se to jeví jako 
nezbytné;

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
v návaznosti na všechny chyby zjištěné 
Účetním dvorem a požádala o další 
finanční opravy, pokud se to jeví jako 
nezbytné; dále vyzývá Komisi, aby spolu s 
auditními orgány provedla analýzu 
hlavních příčin a přijala v tomto ohledu 
vhodná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dominique Bilde
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Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí závazek Komise 
pokračovat v úzké spolupráci s auditními 
orgány s cílem posílit jejich schopnost 
předcházet chybám a napravovat je, lépe 
dokumentovat svou auditní práci, a 
přispívat tak k procesu potvrzování 
věrohodnosti;

16. bere na vědomí závazek Komise 
pokračovat v úzké spolupráci s auditními 
orgány s cílem posílit jejich schopnost 
předcházet chybám a napravovat je, lépe 
dokumentovat svou auditní práci, v případě 
potřeby stanovit závazná opatření s cílem 
podpořit šetrné nakládání s finančními 
prostředky, které daňoví poplatníci 27 
členských států každoročně poskytují jako 
součást svého příspěvku Evropské unii, a 
přispívat tak k procesu potvrzování 
věrohodnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. podotýká, že publikace různých 
agentur jsou vydávány téměř výhradně v 
angličtině, a vyjadřuje politování nad tím, 
že se jejich práce více nepřekládá, aby 
byla přístupná občanům evropských států 
v jejich národních jazycích; požaduje, aby 
byl rozpočet podmíněn doložkou o 
jazycích na podporu větší 
transparentnosti, která vyžaduje 
porozumění textů ve vlastním jazyce. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. v obecnější rovině Komisi žádá, 
aby co nejdříve provedla všechna zbývající 
doporučení Účetního dvora a v 
dlouhodobějším výhledu zohlednila jeho 
doporučení při provádění opatření v rámci 
nového fondu ESF+ od roku 2021.

18. v obecnější rovině Komisi žádá, 
aby co nejdříve provedla všechna zbývající 
doporučení Účetního dvora, poskytla 
konkrétní zprávy o provádění a v 
dlouhodobějším výhledu zohlednila jeho 
doporučení při provádění opatření v rámci 
nového fondu ESF+ od roku 2021.

Or. lt


