
AM\752694CS.doc PE415.250v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/2242(INI)

14. 11. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 24

Návrh stanoviska
Bart Staes
(PE414.934v01-00)

Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 
za rok 2007
(2008/2242(INI))



PE415.250v01-00

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\752694CS.doc 3/16

CS

Pozměňovací návrh 1
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v roce 2007 oznámily 
členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je 
nárůst o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), 
že celková finanční částka, jíž se to v roce 
2007 týkalo, činila přibližně 828 milionů 
EUR, že podezření na podvod představují 
v roce 2007 v procentním vyjádření z
celkového počtu oznámených nesrovnalostí 
kolem 12-15 % a že celková přibližná 
hodnota za Evropský fond regionálního 
rozvoje vzrostla ve srovnání s rokem 2006 
o 48 %; ještě jednou upozorňuje, že by 
členské státy měly zajistit přiměřenost 
svých mechanismů finanční kontroly, a 
zdůrazňuje význam preventivních opatření 
členských států, jejichž cílem je zvýšit 
počet zjištění nesrovnalostí dříve, než je 
příjemcům skutečně vyplacena jakákoli 
částka;

1. uznává, že k nesrovnalostem 
v používání prostředků EU souvisejícím se 
špatným hospodařením a někdy dokonce i 
s podvody dochází v mnoha členských 
státech. Konstatuje, že v roce 2007 
oznámily členské státy 3 832 nesrovnalostí 
(což je nárůst o 19,2 % ve srovnání s 
rokem 2006), že celková finanční částka, 
jíž se to v roce 2007 týkalo, činila přibližně 
828 milionů EUR, že podezření na podvod 
představují v roce 2007 v procentním 
vyjádření z celkového počtu oznámených 
nesrovnalostí kolem 12-15 % a že celková 
přibližná hodnota za Evropský fond 
regionálního rozvoje vzrostla ve srovnání 
s rokem 2006 o 48 %; ještě jednou 
upozorňuje, že by členské státy měly 
zajistit přiměřenost svých mechanismů 
finanční kontroly, a zdůrazňuje význam 
preventivních opatření členských států, 
jejichž cílem je zvýšit počet zjištění 
nesrovnalostí dříve, než je příjemcům 
skutečně vyplacena jakákoli částka.
Zdůrazňuje skutečnost, že boj proti 
podvodům a korupci je trvalou povinností 
všech členských států a že k dosažení 
skutečného zlepšení je zapotřebí 
společného úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v roce 2007 oznámily 
členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je 
nárůst o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), 
že celková finanční částka, jíž se to v roce 
2007 týkalo, činila přibližně 828 milionů 
EUR, že podezření na podvod představují 
v roce 2007 v procentním vyjádření z 
celkového počtu oznámených nesrovnalostí 
kolem 12-15 % a že celková přibližná 
hodnota za Evropský fond regionálního 
rozvoje vzrostla ve srovnání s rokem 2006 
o 48 %; ještě jednou upozorňuje, že by 
členské státy měly zajistit přiměřenost 
svých mechanismů finanční kontroly, a 
zdůrazňuje význam preventivních opatření 
členských států, jejichž cílem je zvýšit 
počet zjištění nesrovnalostí dříve, než je 
příjemcům skutečně vyplacena jakákoli 
částka );

1. konstatuje, že v roce 2007 oznámily 
členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je 
nárůst o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), 
že celková finanční částka, jíž se to v roce 
2007 týkalo, činila přibližně 828 000 000
EUR, že podezření na podvod představují 
v roce 2007 v procentním vyjádření z 
celkového počtu oznámených nesrovnalostí 
kolem 12-15 % a že celková přibližná 
hodnota za Evropský fond regionálního 
rozvoje vzrostla ve srovnání s rokem 2006 
o 48 %; vítá úsilí, které členské státy již 
vynaložily, avšak ještě jednou upozorňuje, 
že by tyto členské státy měly zajistit 
přiměřenost svých mechanismů finanční 
kontroly, a zdůrazňuje význam 
preventivních opatření členských států, 
jejichž cílem je zvýšit počet zjištění 
nesrovnalostí dříve, než je příjemcům 
skutečně vyplacena jakákoli částka); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v roce 2007 oznámily 
členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je 
nárůst o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), 
že celková finanční částka, jíž se to v roce 
2007 týkalo, činila přibližně 828 milionů 
EUR, že podezření na podvod představují
v roce 2007 v procentním vyjádření z 
celkového počtu oznámených nesrovnalostí 
kolem 12-15 % a že celková přibližná 
hodnota za Evropský fond regionálního 
rozvoje vzrostla ve srovnání s rokem 2006 
o 48 %; ještě jednou upozorňuje, že by 
členské státy měly zajistit přiměřenost 

1. konstatuje, že v roce 2007 oznámily 
členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je 
nárůst o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), 
že celková finanční částka, jíž se to v roce 
2007 týkalo, činila přibližně 828 milionů 
EUR (což je o něco méně než 1,83 % 
z prostředků na závazky), že podezření na 
podvod představovala v roce 2007 
v procentním vyjádření z celkového počtu 
oznámených nesrovnalostí kolem 12-15 % 
s předpokládaným finančním dopadem ve 
výši 141 milionů EUR (to odpovídá 
0,31 % z celkového počtu prostředků na 
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svých mechanismů finanční kontroly, a 
zdůrazňuje význam preventivních opatření 
členských států, jejichž cílem je zvýšit 
počet zjištění nesrovnalostí dříve, než je 
příjemcům skutečně vyplacena jakákoli 
částka;

závazky, což představuje pokles ve 
srovnání s částkou 157,56 milionů EUR –
tedy 0,41 % - z roku 2006); ještě jednou 
upozorňuje, že by členské státy měly 
zajistit přiměřenost svých mechanismů 
finanční kontroly, a zdůrazňuje význam 
preventivních opatření členských států, 
jejichž cílem je zvýšit počet zjištění 
nesrovnalostí dříve, než je příjemcům 
skutečně vyplacena jakákoli částka;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a . zdůrazňuje význam akčního plánu při 
posilování dohledu pod společným 
vedením nad strukturálními opatřeními, 
který přijala Komise 19. února 2008 a 
jehož cílem je snížit počet chyb 
v žádostech členských států o platby; věří, 
že tento nový akční plán může podstatně 
zlepšit situaci, přinejmenším tím, že 
pomůže členským státům rozvíjet jejich 
schopnost kontrolovat oprávněnost 
projektových výdajů; všímá si, že první 
zpráva o postupu související s tímto 
akčním plánem prezentuje určité první 
kladné výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je nezbytné odlišovat od 
sebe pojem podvodu a pojem špatné 
správy, přičemž první z těchto pojmů 
v sobě zahrnuje prvek záměru, zatímco 
druhý z nich je používán pro označení 
neúmyslných chyb. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a 
provádění přímo na místě, mají-li být 
kritéria stanovená v době přistoupení plně 
splněna; konstatuje také, že konkrétně 
v případě Bulharska Komise dočasně 
pozastavila financování z prostředků EU 
v důsledku nesrovnalostí, které byly 
zjištěny pomocí jejího kontrolního a 
auditorského systému; vyzývá proto tyto 
členské státy, aby neodkladně přijaly 
opatření k provedení konkrétních 
navazujících opatření navržených v těchto 
zprávách;

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace; povzbuzuje proto 
tyto členské státy, aby přijímaly 
konzistentní opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

Or. en



AM\752694CS.doc 7/16

CS

Pozměňovací návrh 7
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
podrobných hloubkových zpráv, které 
kriticky hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že v případě Bulharska 
Komise dočasně pozastavila financování 
z prostředků EU v důsledku nesrovnalostí, 
které byly zjištěny pomocí jejího 
kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska, a samostatnou zprávu o správě 
fondů EU v Bulharsku, a že tyto zprávy 
zdůrazňují nezbytnost trvalého politického 
odhodlání a provádění přímo na místě, 
mají-li být kritéria stanovená v době 
přistoupení plně splněna; vyzývá proto tyto 
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přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského 
systému; vyzývá proto tyto členské státy, 
aby neodkladně přijaly opatření 
k provedení konkrétních navazujících 
opatření navržených v těchto zprávách;

členské státy, aby neodkladně přijaly 
opatření k provedení konkrétních 
navazujících opatření navržených v těchto 
zprávách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování jednoho operačního 
programu z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna·
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému·
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách; 

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna·
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému·
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách·podporuje 
snahy těchto zemí a vyzývá je k realizaci 
těchto opatření;

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Miloš Koterec

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu 
zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a 
Rumunska v oblasti reformy soudnictví a 
boje proti korupci podle mechanismů 
spolupráce a verifikace, a samostatnou 
zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a 
že tyto zprávy zdůrazňují nezbytnost 
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trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby 
neodkladně přijaly opatření k provedení 
konkrétních navazujících opatření 
navržených v těchto zprávách;

trvalého politického odhodlání a provádění 
přímo na místě, mají-li být kritéria 
stanovená v době přistoupení plně splněna; 
konstatuje také, že konkrétně v případě 
Bulharska Komise dočasně pozastavila 
financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí 
jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, které tak 
ještě neučinily, aby neodkladně přijaly 
opatření k provedení konkrétních 
navazujících opatření navržených v těchto 
zprávách;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává, že účinná absorpce 
strukturálních fondů představuje značné 
problémy, především pro nové členské 
státy, neboť jsou nuceny dodržovat přísné 
a často složité požadavky na jejich využití; 
vítá proto snahy těchto členských států o 
zlepšení své prováděcí kapacity a vyzývá 
je, aby tuto činnost zintenzivnily a byly tak 
schopné v přijatelném časovém horizontu 
vykázat hmatatelné výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že složitost legislativního 
rámce, jímž se řídí programy 
strukturálních fondů, zejména v oblasti 
řízení a monitorovacích procesů, do jisté 
míry zavinila nesrovnalosti, které u 
členských států vznikly; naléhavě proto 
žádá Komisi, aby zintenzivnila své snahy o 
další zjednodušení systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě žádá osm členských států 
(Estonsko, Francii, Německo, Irsko, 
Lucembursko, Litvu, Španělsko a 
Švédsko), které ještě nepoužívají 
elektronické moduly AFIS/ECR pro 
elektronické oznamování, aby tak rychle 
učinily, a zlepšily tak ještě před koncem 
roku 2009 kvalitu svých údajů a včasnost 
oznamování;

4. naléhavě žádá sedm členských států 
(Estonsko, Francii, Irsko, Lucembursko, 
Litvu, Španělsko a Švédsko), které ještě 
nepoužívají elektronické moduly 
AFIS/ECR pro elektronické oznamování, 
aby tak rychle učinily, a zlepšily tak ještě 
před koncem roku 2009 kvalitu svých 
údajů a včasnost oznamování; v této 
souvislosti vítá skutečnost, že Německo 
provádí spolu s OLAF pilotní projekt na 
zavedení internetového systému podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě žádá osm členských států
(Estonsko, Francii, Německo, Irsko, 
Lucembursko, Litvu, Španělsko a 
Švédsko), které ještě nepoužívají 
elektronické moduly AFIS/ECR pro 
elektronické oznamování, aby tak rychle 
učinily, a zlepšily tak ještě před koncem 
roku 2009 kvalitu svých údajů a včasnost 
oznamování;

4. naléhavě žádá členské státy, které ještě 
nepoužívají elektronické moduly 
AFIS/ECR pro elektronické oznamování, 
aby tak rychle učinily, a zlepšily tak ještě 
před koncem roku 2009 kvalitu svých 
údajů a včasnost oznamování;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že klasifikace nesrovnalosti 
(uvádějící, zda se jedná o případ podezření 
na podvod či nikoli) je jedním z prvků 
oznamování členských států, který je 
potřeba posílit vzhledem ke skutečnosti, že 
čtyři členské státy (Francie, Irsko, 
Lucembursko a Španělsko) ještě 
nepřipravily žádné označení a tři další 
členské státy (Dánsko, Německo a 
Švédsko) by mohly klasifikovat pouze 
omezenou část svých oznámených 
nesrovnalostí.

5. zdůrazňuje, že klasifikace nesrovnalosti 
(uvádějící, zda se jedná o případ podezření 
na podvod či nikoli) je jedním z prvků 
oznamování členských států, který je 
potřeba posílit vzhledem ke skutečnosti, že 
některé členské státy ještě nepřipravily 
žádné označení a další členské státy by 
mohly klasifikovat pouze omezenou část 
svých oznámených nesrovnalostí.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Giovanni Robusti

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyslovuje politování nad tím, že ačkoli 
podle pravidel, jimiž se řídí čerpání fondů 
v letech 2007–2013, mají řídící orgány 
zveřejnit všechny přímé příjemce politiky 
soudržnosti EU (nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006), databáze na internetové 
stránce Komise není kompletní; naléhavě
proto žádá členské státy a Komisi, aby 
zcela a včas dodržely tento požadavek na 
transparentnost do června 2009, což je 
lhůta stanovená v usnesení Parlamentu;

6. vyslovuje politování nad tím, že ačkoli 
podle pravidel, jimiž se řídí čerpání fondů 
v letech 2007–2013, mají řídící orgány 
zveřejnit všechny přímé příjemce politiky 
soudržnosti EU (nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006), databáze na internetové 
stránce Komise není kompletní. Naléhavě
proto žádá členské státy a Komisi, aby 
zcela a včas dodržely tento požadavek na 
transparentnost do června 2009, což je 
lhůta stanovená v usnesení Parlamentu, a 
Komisi, aby stanovila i sankční opatření 
pro příslušné správní orgány, pokud dojde 
ke zpožděním a nesplnění uvedeného 
požadavku na transparentnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyslovuje politování nad tím, že ačkoli 
podle pravidel, jimiž se řídí čerpání fondů 
v letech 2007–2013, mají řídící orgány 
zveřejnit všechny přímé příjemce politiky 
soudržnosti EU (nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006), databáze na internetové 
stránce Komise není kompletní· naléhavě 
proto tímto žádá členské státy a Komisi, 
aby zcela a včas dodržely tento požadavek 
na transparentnost do června 2009, což je 
lhůta stanovená v usnesení Parlamentu;

6. vyslovuje politování nad tím, že ačkoli 
podle pravidel, jimiž se řídí čerpání fondů 
v letech 2007–2013, mají řídící orgány 
zveřejnit všechny přímé příjemce politiky 
soudržnosti EU (nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006), databáze na internetové 
stránce Komise není kompletní· vyzývá 
tímto Komisi ke spolupráci s členskými 
státy, na základě které bude urychleně 
doplněna databáze informací, která bude 
účinně fungovat a napomáhat 
transparentnosti,· navíc naléhavě žádá 
členské státy a Komisi, aby zcela a včas 
dodržely tento požadavek na 
transparentnost do června 2009, což je 
lhůta stanovená v usnesení Parlamentu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 19
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. schvaluje stanovisko vyjádřené Komisí, 
že veškeré zjištěné nesrovnalosti by měly 
mít za následek nápravná opatření, včetně 
dočasného pozastavení plateb a navrácení 
neoprávněně nebo nesprávně provedených 
plateb, a že Komise bude nejméně dvakrát 
ročně předkládat Parlamentu zprávy o 
opatřeních zaváděných v této souvislosti; 

7. schvaluje stanovisko vyjádřené Komisí, 
že veškeré zjištěné nesrovnalosti by měly 
mít za následek nápravná opatření, včetně 
dočasného pozastavení plateb a navrácení 
neoprávněně nebo nesprávně provedených 
plateb; připomíná, že Komise by měla 
čtyřikrát ročně podávat zprávu o postupu 
provádění svého akčního plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. schvaluje stanovisko vyjádřené Komisí, 
že veškeré zjištěné nesrovnalosti by měly 
mít za následek nápravná opatření, včetně 
dočasného pozastavení plateb a navrácení 
neoprávněně nebo nesprávně provedených 
plateb, a že Komise bude nejméně dvakrát 
ročně předkládat Parlamentu zprávy o 
opatřeních zaváděných v této souvislosti;

7. schvaluje stanovisko vyjádřené Komisí, 
že veškeré vážné zjištěné nesrovnalosti by 
měly mít za následek nápravná opatření, 
včetně dočasného pozastavení plateb 
a navrácení neoprávněně nebo nesprávně 
provedených plateb, a že Komise bude 
nejméně dvakrát ročně předkládat 
Parlamentu zprávy o opatřeních 
zaváděných v této souvislosti· nicméně 
naléhavě žádá Komisi, aby zintenzivnila 
své úsilí na podporu členských států při 
předcházení nesrovnalostem a při převodu 
technologie na příslušné vnitrostátní a 
regionální orgány;

Or. el
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Pozměňovací návrh 21
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a žádá Komisi, aby vzala v úvahu 
administrativní náklady, které zatíží 
vnitrostátní, regionální a místní správu 
jednotlivých členských států v průběhu 
uskutečňování často složitých a 
nákladných požadavků týkajících se 
sledování a kontroly spolufinancovaných 
akcí;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá dobrou úroveň, kterou se 
vyznačují výsledky dosažené téměř u všech 
návrhů, a aby zabránil narušení 
správného používání strukturálních 
fondů, zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
nedocházelo k zaměňování:
- správních pochybení, která se musí stát 
předmětem nápravy,
- a podvodů (0,16 % z plateb, které 
uskutečnila Komise v období 2000-2007), 
za které musí být udělovány sankce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b bere na vědomí, že potřebné zlepšení 
situace, pokud jde o řádné řízení 
veřejných financí, musí být založeno na 
širším zjednodušení pravidel a postupů, 
které upravují použití prostředků EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c požaduje, aby jak Komise, tak členské 
státy pracovaly metodicky při hledání 
cest vedoucích k zabránění 
nesrovnalostem a administrativním 
chybám a nedostatkům;

Or. el
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