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Pozměňovací návrh 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila 
ze 3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; 
lituje toho, že i když je třeba zdůraznit, že 
chyby při plnění rozpočtu ještě 
automaticky neznamenají podvodné 
jednání, pozitivní trend z posledních let se 
obrátil;

1. zdůrazňuje, že je důležité 
zjednodušit pravidla a postupy a zlepšit 
jejich flexibilitu, vyvarovat se zbytečným 
administrativním překážkám, aby 
nedocházelo k chybám, dařilo se většině z 
nich předcházet nebo je detekovat, a 
zlepšit kapacitu využití finančních 
prostředků v členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil;

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že pozitivní trend z posledních let se 
obrátil;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Bronis Ropė
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil;

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil; navíc 
pokládá za alarmující, že míra chyb v 
souvislosti s veřejnými zakázkami, 
pravidly státní pomoci a udílením grantů 
představovala v roce 2018 podle odhadů 
Účetního dvora 16 % v případě výdajů s 
vysokým rizikem oproti pouhému 1 % v 
roce 2017; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil;

1. lituje toho, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil a způsobil 
obrovské škody evropským občanům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil;

1. lituje toho, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za 
rozpočtový rok 2018, odhadovaná míra 
chyb ve výdajích na „Hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost“ se zvýšila ze 
3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje 
toho, že i když je třeba zdůraznit, že chyby 
při plnění rozpočtu ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, pozitivní 
trend z posledních let se obrátil a způsobil 
obrovské škody evropským občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že částka, která byla v 
roce 2018 předmětem kontroly 
Evropského účetního dvora v oblasti 
„Hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti“, činila 23,6 miliard EUR (a 
dalších 16,5 miliard EUR, které Komise 
schválila v předchozích letech nebo 
povolila v roce 2018), což je podstatně více 
než v roce 2017 (8 miliard EUR) a což do 
značné míry odůvodňuje zvýšení 
odhadované míry chyb ve výdajích ze 3 % 
v roce 2017 na 5 % v roce 2018; varuje 
před vyšším rizikem chybovosti na konci 
stávajícího víceletého finančního rámce z 
důvodu tlaku na rychlé využití finančních 
prostředků Unie, dokud je ještě možné je 
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čerpat;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby omezila odlišný 
výklad platných vnitrostátních pravidel 
nebo pravidel EU v případě nesouhlasu s 
hodnoceními ve výroční zprávě Účetního 
dvora, pokud jde o povahu zjištěných 
chyb, s cílem předejít takové situaci v 
budoucnu a vyvarovat se odlišnému 
výkladu platných pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí práci, kterou 
vykonaly orgány auditu a zdůrazňuje, že 
chyby při provádění rozpočtu ještě 
automaticky neznamenají podvodné 
jednání;  zdůrazňuje, že dříve, než budou 
proti příjemcům vznesena obvinění, je 
zapotřebí provést podrobnou analýzu 
výsledků auditu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Martina Michels
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů;

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb, pokud jde o granty i méně podrobně 
auditované finanční nástroje, je většinou 
důsledkem proplácení nezpůsobilých 
nákladů a rovněž porušování pravidel 
vnitřního trhu a neexistence podpůrné 
dokumentace, a vyplývá také z celkově 
nízké míry úhrad a plateb v předchozím 
roce a také z toho, že součástí předmětu 
auditu bylo méně finančních nástrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů;

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů; dále zdůrazňuje, že audit 
výkonnosti nepostihuje výdaje v oblasti 
politiky soudržnosti v jejich celistvosti; ty 
se zakládají na řadě horizontálních zásad, 
jako je rovnost žen a mužů, 
nediskriminace a udržitelný rozvoj, a na 
zásadě partnerství; proto jsou významné 
vedlejší účinky těžce měřitelné, zejména 
pak v sociální oblasti, a tudíž by bylo 
vhodné mít širší škálu ukazatelů; rovněž 
zdůrazňuje, že při shromažďování údajů 
by měly být zohledněny také jednotlivé 
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změny administrativních systémů ze 
strany některých členských států 
(klasifikace NUTS);

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů;

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů; konstatuje, že, jak je uvedeno ve 
výroční zprávě Účetního dvora za rok 
2018, vracení DPH je náchylné k chybám 
a nepředstavuje optimální využití 
prostředků EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
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nástrojů; nástrojů; připomíná, že zjednodušení 
pravidel obecně může velkou měrou 
přispět k účinnějšímu využívání 
finančních prostředků a snížení míry 
chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování 
pravidel vnitřního trhu a neexistence 
podpůrné dokumentace, aly vyplývá také z 
celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů;

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných 
chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů (44 %), porušování 
pravidel vnitřního trhu(40 %) a neexistence 
podpůrné dokumentace(11 %), aly vyplývá 
také z celkově nízké míry úhrad a plateb v 
předchozím roce a také z toho, že součástí 
předmětu auditu bylo méně finančních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Unie stále častěji 
využívá finanční nástroje a záruky 
poskytované skupině EIB, zejména 
prostřednictvím záruk v rámci 
Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI), v důsledku čehož 
vystavuje rozpočet Unie většímu riziku;
podporuje postoj Evropského účetního 
dvora, podle něhož by Účetní dvůr měl mít 
mandát provádět audit všech operací EIB, 
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včetně těch, kdy banka ke svým operacím 
využívá finanční prostředky, které 
nepochází z rozpočtu Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje toho, že dvěmi největšími 
skupinami chyb u EFRR/FS a ESF byly 
„nezpůsobilé projekty/příjemci/činnosti“ 
(21 %) a „porušení pravidel státní 
podpory“ (25 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce; vyzývá 
ke zjednodušení opatření, jež zavedlo 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046; místní a 
regionální orgány a rovněž vnitrostátní a 
regionální parlamenty by navíc měly 
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zaujmout aktivnější úlohu při vytváření 
specifických vnitrostátních pravidel; opět 
zdůrazňuje, že je nezbytné co nejvíce snížit 
administrativní zátěž a současně zajistit 
naprostou transparentnost postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní a unijní 
orgány; připomíná, že jednodušší pravidla 
způsobilosti by mohla pomoci omezit tento 
zdroj chyb a vést k menší administrativní 
zátěži pro příjemce; vyzývá Komisi, aby 
vzala tento problém na vědomí a nalezla 
lepší řešení s cílem předejít 
administrativní zátěži a podporovat 
jednodušší postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
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kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

kterou přidávají vnitrostátní a unijní 
orgány; připomíná, že jednodušší pravidla 
způsobilosti by mohla pomoci omezit tento 
zdroj chyb a vést k menší administrativní 
zátěži pro příjemce; vyzývá Komisi, aby 
vzala tento problém na vědomí a nalezla 
lepší řešení s cílem předejít 
administrativní zátěži a podporovat 
jednodušší postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
zdůrazňuje, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb, což by bezpochyby 
vedlo k menší administrativní zátěži pro 
příjemce; lituje toho, že některé členské 
státy a regiony mají kvůli nadměrně 
přísným a nepružným nařízením potíže s 
využíváním finančních prostředků;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 3. upozorňuje na to, že s vysoce 
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rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce; 
zdůrazňuje, že flexibilita může vést k 
rychlejšímu a účinnějšímu využívání 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
připomíná, že jednodušší vnitrostátní 
pravidla způsobilosti by mohla pomoci 
omezit tento zdroj chyb a vést k menší 
administrativní zátěži pro příjemce;

3. upozorňuje na to, že s vysoce 
rizikovými výdaji jsou často spojena 
složitá pravidla a podmínky způsobilosti, 
které vedou k chybám, a že řadu těchto 
chyb ještě zhoršuje další vrstva požadavků, 
kterou přidávají vnitrostátní orgány; 
souhlasí se závěrem Účetního dvora, že 
jednodušší vnitrostátní pravidla 
způsobilosti by mohla pomoci omezit tento 
zdroj chyb a vést k menší administrativní 
zátěži pro příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
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opatření zaměřená na předcházení 
podvodům jsou klíčovým krokem nové 
strategie Komise proti podvodům, měla by 
Komise nadále aktivně podporovat 
členské státy a pomáhat jim při provádění 
opatření proti podvodům a měla by zlepšit 
analýzu nesrovnalostí, o nichž členské 
státy informují, v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce; 
v zájmu lepšího využívání ESI fondů 
navrhuje, aby byla na fungování takových 
fondů a jejich míru čerpání během 
prováděcího období uplatňována analýza 
situace z hlediska silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („analýza 
SWOT“);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

v zájmu lepšího využívání ESI fondů 
navrhuje, aby byla na fungování takových 
fondů a jejich míru čerpání během 
prováděcího období uplatňována analýza 
situace z hlediska silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („analýza 
SWOT“);

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce; 
to by mohlo v konečném důsledku vést k 
unáhleným výdajům na konci 
programového období, což může ohrozit 
dosažení cílů soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo - koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce; 
zdůrazňuje, že zjednodušení pravidel by 
mohlo zvýšit využívání ESI fondů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011, tj. v odpovídajícím roce 
předchozího víceletého finančního rámce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů (tzv. 
ESI fondů) bylo i nadále pomalejší, než se 
plánovalo – koncem roku 2018 činilo 
pouhých 27,3 %; konstatuje, že tato 
hodnota je dokonce nižší než míra čerpání 
v roce 2011 ve výši 33,4 %, tj. v 
odpovídajícím roce předchozího víceletého 
finančního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

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

4a. zdůrazňuje, že v zájmu 
zjednodušení přístupu k finančním 
prostředkům by finanční prostředky 
neměly podléhat makroekonomickým 
parametrům(makroekonomická 
podmíněnost) nebo by se neměly 
zahrnovat do výpočtu deficitu;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti 
byl přijat pozdě; žádá proto Komisi a 
Radu, aby zajistily, že v příštím 
programovém období 2021–2027 budou 
učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt; 
připomíná, že zpoždění, k nimž došlo na 
začátku programového období, mohou 
vést k hromadění budoucích žádostí o 
platby; zdůrazňuje, že ačkoli jsou míry 
výběru projektů vysoké a že by do konce 
programového bodobí mohlo být dosaženo 
kladné míry čerpání, měli bychom 
usilovat o to, aby byla dodržována taková 
projektová kritéria, která kladou důraz na 
vysokou kvalitu a jsou šetrná ke klimatu; 
poukazuje proto na závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody a na to, že je velmi 
důležité dosáhnout cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu a klimaticky 
neutrální EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti 
byl přijat pozdě, což je situace, které 
musíme v budoucnu předejít; žádá proto 
Radu a její jednotlivá předsednictví, aby v 
probíhajícím legislativním postupu pro 
přijetí VFR a nařízení v oblasti politiky 
soudržnosti na příští programové období 
2021-2027 držely krok s Parlamentem a 
sdílely jeho zájem; dále žádá Komisi a 
Radu, aby zajistily, že v příštím 
programovém období 2021–2027 budou 
učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti 
byl přijat pozdě; žádá proto Komisi a 
Radu, aby zajistily, že v příštím 



AM\1194885CS.docx 19/23 PE644.954v01-00

CS

budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

programovém období 2021-2027 budou 
učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt a aby 
předložily akční plán na snížení množství 
nevyřízených plateb během víceletého 
finančního rámce 2021–2027; 

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají zejména v tom, že 
legislativní rámec umožňující provádění 
politiky soudržnosti byl přijat pozdě; žádá 
proto Komisi a Radu, aby zajistily, že v 
příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají v tom, že 
legislativní rámec umožňující provádění 
politiky soudržnosti byl přijat pozdě; žádá 
proto Komisi a Radu, aby zajistily, že v 
příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
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budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají nejen v metodice 
rušení závazků (tzv. „pravidle n+3“), ale 
také v tom, že byl přijat legislativní rámec 
umožňující provádění politiky soudržnosti; 
žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že 
v příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt.

5. připomíná, že důvody této nízké 
míry čerpání spočívají v tom, že 
legislativní rámec umožňující provádění 
politiky soudržnosti byl přijat pozdě; žádá 
proto Komisi a Radu, aby zajistily, že v 
příštím programovém období 2021–2027 
budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání 
ESI fondů a její dominový efekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby předložila 
podrobnou analýzu důvodů nízké míry 
čerpání finančních prostředků v 
něktěrých regionech a aby posoudila 
konkrétní způsoby, jak tyto strukturální 
problémy, které jsou příčinou těchto 
nerovnováh, napravit;  žádá Komisi, aby 
posílila technickou pomoc na místě a 
usnadnila tak čerpání v členských státech, 
které mají v tomto ohledu potíže;
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Or. es

Pozměňovací návrh 36
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že EU stále více 
využívala finanční nástroje a rozpočtové 
záruky poskytované skupině Evropské 
investiční banky (EIB) a že tato tendence 
bude zřejmě pokračovat i během příštího 
VFR;  znovu tedy opakuje, že podporuje 
návrh Účetního dvora, že by měl provádět 
rovněž audit operací EIB, které nesouvisí 
s rozpočtem EU, jak je uvedeno v 
usnesení Parlamentu o výroční zprávě o 
kontrole finančních činností EIB za rok 
2017;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že je důležité 
dosáhnout mezi institucemi rychlé 
politické dohody o VFR na období 2021-
2027, aby v příštím programovém období 
nedošlo k opožděnému provádění ESI 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Viktor Uspaskich
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že ne všechny členské 
země plní povinnost vyplácet příjemcům 
plný veřejný příspěvek nejpozději do 90 
dnů po podání žádosti o platbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 
analýzu ukazatelů finanční výkonnosti, 
které jsou faktorem ovlivňujícím 
rozhodování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. žádá Komisi a Radu, aby v první 
polovině roku 2020 vypracovaly akční 
plán s cílem urychlit provádění ESI fondů 
ve stávajícím programovém období, který 
bude obsahovat jasné pobídky k rychlému 
a účinnému čerpání dostupných 
finančních prostředků, čímž posílí 
strategické cíle Unie, zejména boj proti 
změně klimatu a sociální a územní 
soudržnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních orgánů auditu a 
Evropského účetního dvora, pokud jde o 
monitorování využívání fondů 
soudržnosti; vyzývá ke zlepšení metod 
provádění auditu, jež byly zavedeny na 
vnitrostátní úrovni; vybízí k rozvoji 
osvědčených postupů v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. znovu opakuje důležitost 
spolehlivých systémů měření výkonnosti 
založených na vysoce kvalitních údajích, 
žádá Evropskou komisi, aby dále rozvíjela 
a slaďovala metodiku auditů s cílem 
harmonizovat různé systémy měření 
výkonnosti orgánů členských států;

Or. en


