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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, 
že chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil;

1. zdôrazňuje, že je dôležité 
zjednodušiť pravidlá a postupy a zvýšiť 
ich flexibilitu a zároveň predísť 
zbytočným administratívnym prekážkam, s 
cieľom zamedziť mnohým chybám, 
prípadne ich odhaliť a napraviť, a zlepšiť 
schopnosť čerpania finančných 
prostriedkov v členských štátoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, že 
chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil;

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 
5 % v roku 2018; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že pozitívny trend posledných 
rokov sa zvrátil;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 3
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Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, že 
chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil;

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 sa odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 
5 % v roku 2018; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, 
že chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil; okrem toho sa 
domnieva, že chybovosť v súvislosti s 
verejným obstarávaním, pravidlami 
štátnej pomoci a udeľovaním grantov v 
roku 2018 prispela k 16 % odhadovanej 
úrovne chýb EDA pri vysoko rizikových 
výdavkoch, zatiaľ čo v roku 2017 bol ich 
vplyv len 1 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, že 
chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podľa výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 
5 % v roku 2018; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, 
že chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil, čo európskych 
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občanov výrazne poškodilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie, že podľa 
výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, že 
chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podľa výročnej správy Dvora audítorov za 
rozpočtový rok 2018 odhadovaná 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 
% v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že aj keď by sa malo zdôrazniť, že 
chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend 
posledných rokov sa zvrátil, čo európskych 
občanov výrazne poškodilo;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že suma, na ktorú sa 
vzťahuje kontrola Európskeho dvora 
audítorov v roku 2018 v oblasti 
„Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“, bola 23,6 miliardy EUR (plus 
16,5 miliardy EUR z predchádzajúcich 
rokov, ktoré Komisia schválila alebo 
prijala v roku 2018), čo je výrazne viac 
ako v roku 2017 (8 miliardy EUR), čo vo 
veľkej miere odôvodňuje zvýšenie 
odhadovanej chybovosti, pokiaľ ide o 
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výdavky, z 3 % v roku 2017 na 5 % v roku 
2018; varuje pred väčším rizikom chýb na 
konci súčasného viacročného finančného 
rámca v dôsledku tlaku na rýchle prijatie 
vzhľadom na potenciálnu stratu 
finančných prostriedkov Únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. nabáda Komisiu, aby znížila 
rozdiely vo výklade platných 
vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel 
EÚ, pokiaľ ide o nesúhlas s posúdeniami 
výročnej správy Dvora audítorov o povahe 
chýb, ku ktorým došlo, s cieľom predísť 
takejto situácii v budúcnosti a odlišný 
výklad platných pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. berie na vedomie prácu 
audítorských orgánov, pričom zdôrazňuje, 
že chyby pri plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod; poukazuje na to, že 
pred podaním obžaloby voči príjemcom je 
potrebná dôkladná analýza výsledkov 
auditu;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 9
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb, pokiaľ ide o granty a – menej 
podrobne kontrolované – finančné 
nástroje, je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10
Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu; okrem toho 
zdôrazňuje, že audit založený na 
výkonnosti nezachytáva celkové výdavky 
politiky súdržnosti, ktoré vychádzajú zo 
súboru horizontálnych zásad, ako je 
rodová rovnosť, nediskriminácia a 
udržateľný rozvoj, a sú založené na 
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zásade partnerstva, a preto je ťažké merať 
dôležité vedľajšie účinky, najmä v 
sociálnej oblasti, a preto by sa 
uprednostnila širšia škála ukazovateľov; 
poukazuje tiež na to, že počas 
zhromažďovania údajov by sa mali 
zohľadniť aj príslušné zmeny 
administratívnych systémov v niektorých 
členských štátoch (klasifikácia NUTS);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu; konštatuje, ako sa 
uvádza vo výročnej správe Dvora 
audítorov za rok 2018, že vracanie DPH je 
náchylné na chyby a nie vždy vedie k 
optimálnemu využívaniu finančných 
prostriedkov Únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že príčinou 2. berie na vedomie, že príčinou 
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týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu; pripomína, že 
zjednodušenie pravidiel vo všeobecnosti 
môže významne prispieť k účinnejšiemu 
využívaniu finančných prostriedkov a k 
zníženiu miery chybovosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov, porušovanie 
pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca 
podporná dokumentácia, ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a 
platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré 
boli súčasťou auditu;

2. berie na vedomie, že príčinou 
týchto chýb je najmä refundácia 
neoprávnených nákladov (44%), 
porušovanie pravidiel vnútorného trhu 
(40%) a chýbajúca podporná dokumentácia 
(11%), ale sú spôsobené aj celkovými 
nízkymi mierami úhrad a platieb v 
predchádzajúcom roku, ako aj znížením 
počtu finančných nástrojov, ktoré boli 
súčasťou auditu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že Únia čoraz 
častejšie využíva finančné nástroje a 
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záruky pre skupinu EIB, a to najmä 
prostredníctvom poskytovania záruk v 
rámci Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI), čím sa zvyšuje riziko 
expozície rozpočtu Únie voči finančnému 
riziku;
podporuje stanovisko Európskeho dvora 
audítorov, že Dvor audítorov by mal byť 
poverený auditom všetkých operácií EIB 
vrátane operácií, v ktorých EIB využíva 
na svoje operácie prostriedky, ktoré 
nesúvisia s rozpočtom Únie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
dve najväčšie skupiny chýb v prípade 
EFRR/KF/ESF boli „Neoprávnený 
projekt/príjemca/činnosti“ (21 %) a 
„Porušenie pravidiel štátnej pomoci“ 
(25 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
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doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov; vyzýva 
na prijatie opatrení na zjednodušenie, 
ktoré sa už zaviedli nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046; okrem toho by 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
národné a regionálne parlamenty mali 
zohrávať aktívnejšiu úlohu pri vytváraní 
osobitných vnútroštátnych pravidiel; 
opätovne zdôrazňuje, že je potrebné znížiť 
administratívne zaťaženie a zároveň 
zabezpečiť úplnú transparentnosť 
procesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

3. upozorňuje na to, že vysoko 
rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány a orgány Únie; 
pripomína, že jednoduchšie pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov; vyzýva 
Komisiu, aby tento problém vzala na 
vedomie a našla lepšie riešenia s cieľom 
vyhnúť sa administratívnej záťaži a 
podporiť zjednodušené postupy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

3. upozorňuje na to, že vysoko 
rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány a orgány Únie; 
pripomína, že jednoduchšie pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov; vyzýva 
Komisiu, aby tento problém vzala na 
vedomie a našla lepšie riešenia s cieľom 
vyhnúť sa administratívnej záťaži a 
podporiť zjednodušené postupy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb, čo by nepochybne viedlo k 
menšej administratívnej záťaži príjemcov; 
vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, s 
ktorými sa stretávajú niektoré členské 
štáty a regióny, pokiaľ ide o využívanie 



AM\1194885SK.docx 13/24 PE644.954v01-00

SK

finančných prostriedkov v dôsledku príliš 
prísnych a nepružných predpisov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 
oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov; 
zdôrazňuje, že flexibilita môže viesť k 
rýchlejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; pripomína, že 
jednoduchšie vnútroštátne pravidlá 

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
vysoko rizikové výdavky často podliehajú 
zložitým pravidlám a podmienkam 
oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že 
niektoré z týchto chýb sú znásobené 
doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú 
vnútroštátne orgány; súhlasí so záverom 
Dvora audítorov, že jednoduchšie 
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oprávnenosti môžu pomôcť znížiť tento 
zdroj chýb a viesť k menšej 
administratívnej záťaži príjemcov;

vnútroštátne pravidlá oprávnenosti môžu 
pomôcť znížiť tento zdroj chýb a viesť k 
menšej administratívnej záťaži príjemcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že keďže cielené 
opatrenia na predchádzanie podvodom sú 
kľúčovým opatrením novej stratégie 
Komisie pre boj proti podvodom, Komisia 
by mala aj naďalej aktívne podporovať 
členské štáty a pomáhať im pri 
vykonávaní opatrení na boj proti 
podvodom a mala by zlepšiť analýzu 
nezrovnalostí oznámených členskými 
štátmi v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca; v záujme 
lepšieho využívania EŠIF navrhuje 
SWOT analýzu fungovania takýchto 
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fondov a miery ich čerpania počas 
obdobia implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

v záujme lepšieho využívania EŠIF 
navrhuje SWOT analýzu fungovania 
takýchto fondov a miery ich čerpania 
počas obdobia implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca; nakoniec 
by to mohlo viesť k unáhleným výdavkom 
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do konca programového obdobia, čo môže 
potom ohroziť dosiahnutie cieľov 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 
% – konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo do konca roka 2018 aj naďalej 
pomalšie, než sa plánovalo, len 27,3 %; 
konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, v 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca; poukazuje 
na to, že zjednodušenie pravidiel by mohlo 
zvýšiť mieru využívania EŠIF;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 27
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. 
zodpovedajúcom roku predchádzajúceho 
viacročného finančného rámca;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) bolo aj naďalej pomalšie, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % 
– konštatuje, že táto hodnota je dokonca 
nižšia ako miera čerpania na úrovni 33,4 
% v roku 2011, t. j. zodpovedajúcom roku 
predchádzajúceho viacročného finančného 
rámca;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že s cieľom uľahčiť 
prístup k financovaniu by sa na posledné 
uvedené nemali vzťahovať 
makroekonomické parametre 
(makroekonomická podmienenosť) ani by 
nemali byť zahrnuté do výpočtu deficitu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu 
oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho 
domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť tomu, aby sa znovu 
oneskorila implementácia finančných 
prostriedkov v rámci EŠIF, a súvisiacemu 
domino efektu; pripomína, že zdržania na 
začiatku programového obdobia môžu 
viesť ku hromadeniu nevybavených 
žiadostí o platby v budúcnosti; zdôrazňuje, 
že hoci sú miery výberu projektov vysoké a 
do konca programového obdobia by sa 
mohla dosiahnuť pozitívna miera 
čerpania, mali by sme sa usilovať o 
dodržiavanie kvalitných a klimatických 
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kritérií, ktoré sú priaznivé pre klímu; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
záväzkov prijatých v rámci Parížskej 
dohody a dosahovania cieľov EÚ v oblasti 
klímy, energetiky a klimaticky neutrálnej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu 
oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho 
domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti, čo je situácia, ktorej treba v 
budúcnosti zabrániť; preto vyzýva Radu 
a jej následné predsedníctva, aby v 
súčasnom legislatívnom postupe 
týkajúcom sa prijatia VFR a nariadení o 
politike súdržnosti na nasledujúce 
programové obdobie 2021 – 2027 udržali 
krok s tempom a prioritami Parlamentu; 
ďalej vyzýva Komisiu a Radu, aby v 
ďalšom programovom období 2021 – 2027 
zabezpečili náležité opatrenia s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa znovu oneskorila 
implementácia finančných prostriedkov v 
rámci EŠIF, a súvisiacemu domino 
efektu.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu 
oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho 
domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj 
neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť tomu, aby sa znovu 
oneskorila implementácia finančných 
prostriedkov v rámci EŠIF, a súvisiacemu 
domino efektu, a aby predložili akčný plán 
na zníženie objemu neuhradených platieb 
počas viacročného finančného rámca na 
roky 2021 – 2027;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika 
zrušenia viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), 
ale aj neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu 
oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho 
domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania je predovšetkým neskoré 
prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť tomu, aby sa znovu 
oneskorila implementácia finančných 
prostriedkov v rámci EŠIF, a súvisiacemu 
domino efektu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Alessandro Panza

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika 
zrušenia viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), 
ale aj neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu 
oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho 
domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania je neskoré prijatie 
legislatívneho rámca umožňujúceho 
vykonávanie politiky súdržnosti; vyzýva 
preto Komisiu a Radu, aby v ďalšom 
programovom období 2021 – 2027 
zabezpečili náležité opatrenia s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa znovu oneskorila 
implementácia finančných prostriedkov v 
rámci EŠIF, a súvisiacemu domino 
efektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania nie je len metodika 
zrušenia viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), 
ale aj neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky 
súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, 
aby v ďalšom programovom období 2021 – 
2027 zabezpečili náležité opatrenia s 
cieľom zabrániť opakovaniu oneskorenému 
využívaniu EŠIF a jeho domino efektu.

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej 
miery čerpania je neskoré prijatie 
legislatívneho rámca umožňujúceho 
vykonávanie politiky súdržnosti; vyzýva 
preto Komisiu a Radu, aby v ďalšom 
programovom období 2021 – 2027 
zabezpečili náležité opatrenia s cieľom 
zabrániť opakovaniu oneskorenému 
využívaniu EŠIF a jeho domino efektu.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
podrobnú analýzu dôvodov nízkej miery 
využívania financovania v určitých 
regiónoch a posúdila konkrétne spôsoby 
odstránenia štrukturálnych problémov, 
ktoré sú príčinou týchto nerovnováh; 
vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc na mieste s cieľom 
uľahčiť čerpanie finančných prostriedkov 
v členských štátoch, ktoré majú v tejto 
súvislosti ťažkosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že EÚ čoraz častejšie 
využíva finančné nástroje a rozpočtové 
záruky poskytované skupine Európskej 
investičnej banky (EIB), a očakáva sa, že 
tento trend bude pokračovať aj počas 
nasledujúceho VFR; preto opätovne 
vyjadruje podporu návrhu Dvora 
audítorov, že by mal vykonať aj audit 
operácií, ktoré nesúvisia s rozpočtom EÚ, 
ako sa uvádza v uznesení Parlamentu o 
výročnej správe o kontrole finančných 
činností EIB za rok 2017;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že je dôležité 
dosiahnuť rýchlu politickú dohodu medzi 
inštitúciami o VFR na roky 2021 – 2027, 
aby sa zabránilo oneskoreniu 
implementácie finančných prostriedkov v 
rámci EŠIF v ďalšom programovom 
období;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že nie všetky členské 
štáty plnia povinnosti vyplatiť príjemcom 
plný štátny príspevok najneskôr do 90 dní 
od žiadosti o platbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné 
analyzovať ukazovatele finančnej 
výkonnosti ako hnacích síl rozhodovania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar
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Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu a Radu, aby v 
prvom polroku 2020 vypracovali akčný 
plán, ktorý urýchli implementáciu 
finančných prostriedkov v rámci EŠIF v 
súčasnom programovom období, s 
jasnými stimulmi na rýchle a účinné 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov, posilnením strategických 
cieľov Únie, najmä boja proti zmene 
klímy a sociálnej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
zohrávajú vnútroštátne kontrolné orgány 
spolu s Európskym dvorom audítorov pri 
monitorovaní využívania kohéznych 
fondov; vyzýva na zlepšenie pracovných 
metód auditu zavedených na vnútroštátnej 
úrovni; podporuje rozvoj najlepších 
postupov v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. opätovne zdôrazňuje význam 



PE644.954v01-00 24/24 AM\1194885SK.docx

SK

spoľahlivých systémov merania 
výkonnosti založených na 
vysokokvalitných údajoch; vyzýva 
Európsku komisiu, aby ďalej rozvíjala a 
zosúladila metodiky auditu s cieľom 
harmonizovať rôzne systémy merania 
výkonnosti orgánov členských štátov;

Or. en


