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Pozměňovací návrh 1
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se zájmem vítá zprávu o zjištěních 
Evropského účetního dvora a doporučení 
zaměřená na správné využívání 
strukturálních fondů;

1. se znepokojením bere na vědomí zprávu 
o zjištěních Evropského účetního dvora a 
doporučení zaměřená na správné využívání 
strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude 
i nadále jednou z hlavních politik EU; 
podtrhuje její důležitou úlohu v reakci EU 
na finanční krizi a její klíčové místo v 
Plánu evropské hospodářské obnovy; vítá 
proto opatření navržená Komisí, jež jsou 
zaměřena na snadnější a rychlejší 
provádění programů soudržnosti;

3. zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude 
i nadále jednou z hlavních politik EU; 
podtrhuje její důležitou úlohu v reakci EU 
na finanční krizi – je-li členskými státy 
uplatňována správně – a její klíčové místo 
v Plánu evropské hospodářské obnovy; vítá 
proto opatření navržená Komisí, jež jsou 
zaměřena na snadnější a rychlejší 
provádění programů soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)



PE418.376v01-00 4/8 AM\764364CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že takové zjednodušující 
postupy jsou klíčem ke snížení 
administrativní zátěže na celostátní, 
regionální a lokální úrovni; zdůrazňuje 
nicméně, že je důležité zajistit, aby tyto 
zjednodušující postupy nevedly k větší 
míře chyb v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam akčního plánu o 
posílení dozoru v rámci společného řízení 
strukturálních opatření, který Komise 
přijala dne 19. února 2008 a který je 
navržen tak, aby snížil počet chyb v
žádostech o platby ze strany členských 
států; je přesvědčen o tom, že tento nový 
akční plán může podstatně zlepšit situaci, 
přinejmenším tím, že pomůže členským 
státům rozvíjet jejich schopnost zjišťovat 
oprávněnost projektových výdajů; 
konstatuje, že počáteční výsledky obsažené 
v první zprávě o pokroku, která se týká 
akčního plánu, ukazují značný pokrok;

6. zdůrazňuje význam akčního plánu o 
posílení dozoru v rámci společného řízení 
strukturálních opatření, který Komise 
přijala dne 19. února 2008 a který je 
navržen tak, aby snížil počet chyb v 
žádostech o platby ze strany členských 
států; je přesvědčen o tom, že tento nový 
akční plán může podstatně zlepšit situaci, 
přinejmenším tím, že pomůže členským 
státům rozvíjet jejich schopnost zjišťovat 
oprávněnost projektových výdajů; 
konstatuje, že počáteční výsledky obsažené 
v první zprávě o pokroku, která se týká 
akčního plánu, ukazují značný pokrok;
nicméně zdůrazňuje, že žádný hmatatelný 
pokrok nebude možné zhodnotit dříve než 
v roce 2010 a později;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam akčního plánu o 
posílení dozoru v rámci společného řízení 
strukturálních opatření, který Komise 
přijala dne 19. února 2008 a který je 
navržen tak, aby snížil počet chyb v 
žádostech o platby ze strany členských 
států; je přesvědčen o tom, že tento nový 
akční plán může podstatně zlepšit situaci, 
přinejmenším tím, že pomůže členským 
státům rozvíjet jejich schopnost zjišťovat 
oprávněnost projektových výdajů; 
konstatuje, že počáteční výsledky obsažené 
v první zprávě o pokroku, která se týká 
akčního plánu, ukazují značný pokrok;

6. zdůrazňuje význam akčního plánu o 
posílení dozoru v rámci společného řízení 
strukturálních opatření, který Komise 
přijala dne 19. února 2008 a který je 
navržen tak, aby snížil počet chyb v 
žádostech o platby ze strany členských 
států, jež byly odhadnuty na 11 %; je 
přesvědčen o tom, že tento nový akční plán 
může podstatně zlepšit situaci, 
přinejmenším tím, že pomůže členským 
státům rozvíjet jejich schopnost zjišťovat 
oprávněnost projektových výdajů; 
konstatuje, že počáteční výsledky obsažené 
v první zprávě o pokroku, která se týká 
akčního plánu, ukazují značný pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje zejména, že návod, jak 
ověřovat nakládání s prostředky, vydaný 
Komisí v červnu 2008 v rámci akčního 
plánu, zdůrazňuje, že je důležité, aby 
řídící orgány přijaly preventivní opatření v 
podobě efektivní komunikační strategie 
vůči příjemcům; považuje všechny 
informační aktivity směrem k příjemcům 
za nástroj ke snižování chyb, zvláště pak 
v oblastech, jako je způsobilost výdajů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi o vypracování přehledu 
neoprávněně vyplacených náhrad na 
základě politiky soudržnosti rozepsaného 
podle členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. schvaluje postoj Komise týkající se 
finančních oprav, ve kterém uvádí, že díky 
víceletému systému oprav budou 
nesrovnalosti pravděpodobně odhaleny a 
opraveny; konstatuje, že Komise 
nepřetržitě ověřuje údaje poskytnuté 
členskými státy, pokud jde o jejich úplnost 
a přesnost, a že ze strany členských států 
došlo ke skutečnému pokroku při 
poskytování spolehlivého důkazu pro 
opravy chyb;

7. bere na vědomí postoj Komise týkající 
se finančních oprav, ve kterém uvádí, že 
díky víceletému systému oprav budou 
nesrovnalosti odhaleny a opraveny s větší 
pravděpodobností; konstatuje, že Komise 
nepřetržitě ověřuje údaje poskytnuté 
členskými státy, pokud jde o jejich úplnost 
a přesnost, a že ze strany členských států 
došlo ke skutečnému pokroku při 
poskytování spolehlivého důkazu pro 
opravy chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marian Harkin

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

7a. vítá iniciativu Komise pro 
transparentnost, která by mohla hrát v 
budoucnu větší roli při odstraňování 
chyb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí nedostatky zjištěné 
Evropským účetním dvorem a zmínky o 
rozdílném výkladu Evropského účetního 
dvora a Komise, pokud jde o částky, které 
neměly být proplaceny (zejména rozdíl ve 
výkladu týkající se předpisů pro 
způsobilost výdajů); zdůrazňuje, že je 
zapotřebí další objasnění, a požaduje 
výklad pravidel týkajících se toho, jakým 
způsobem by mělo být harmonizováno 
provádění finančních oprav.

8. bere na vědomí nedostatky zjištěné 
Evropským účetním dvorem a zmínky o 
rozdílném výkladu Evropského účetního 
dvora a Komise, pokud jde o částky, které 
neměly být proplaceny (zejména rozdíl ve 
výkladu týkající se předpisů pro 
způsobilost výdajů); zdůrazňuje, že je 
zapotřebí další objasnění, a požaduje 
výklad pravidel týkajících se toho, jakým 
způsobem by mělo být harmonizováno 
provádění finančních oprav; dále žádá 
členské státy, které tak dosud neučinily, 
aby co nejrychleji poskytly výroční 
prohlášení o národních výdajích v rámci 
sdíleného řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jan Olbrycht

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

8a. vyjadřuje uspokojení nad zdánlivým 
statistickým zlepšením kontrolních 
systémů v členských státech, ale lituje 
toho, že mnoho kontrolních systémů v 
členských státech zůstává otevřených 
riziku nesrovnalostí v úhradách; domnívá 
se, že další posílení účinnosti základní 
úrovně kontroly v celostátním a menším 
měřítku bude nezbytné; zdůrazňuje v této 
souvislosti významnou dozorčí roli 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že míra chyb uvedená ve 
zprávě Evropského účetního dvora 
nemusí nutně odkazovat na zpronevěry, a 
proto žádá Komisi a Evropský účetní dvůr, 
aby do budoucna v dokumentech jasně 
rozlišovaly mezi těmito případy;

Or. en
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