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22. 4. 2015 A8-0070/4 

Pozměňovací návrh  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje význam úkolů, které 
agentury vykonávají, a jejich přímý vliv na 
každodenní život občanů, a poukazuje na 
důležitost autonomie agentur, zejména 
regulačních agentur a agentur, které jsou 
pověřeny nezávislým shromažďováním 
informací; připomíná, že hlavním důvodem 
pro vznik agentur bylo poskytování 
nezávislých technických a vědeckých 
expertíz; zdůrazňuje, že výkonné agentury 
pomáhají Komisi jménem Unie se správou 
programů Unie; vyzývá Komisi a síť 
agentur Unie (dále jen „síť“) , aby zlepšily 
svou komunikační politiku a zajistily tak, 
že agentury budou efektivně komunikovat 
s občany v zájmu zvýšení jejich povědomí 
o produktivitě a dosažených výsledcích; 

1. zdůrazňuje význam úkolů, které 
agentury vykonávají, a jejich přímý vliv na 
každodenní život občanů, a poukazuje na 
důležitost autonomie agentur, zejména 
regulačních agentur a agentur, které jsou 
pověřeny nezávislým shromažďováním 
informací; připomíná, že hlavním důvodem 
pro vznik agentur bylo poskytování 
nezávislých technických a vědeckých 
expertíz; zdůrazňuje, že decentralizované 
agentury pomáhají Komisi jménem Unie s 
prováděním politik Unie; vyzývá Komisi a 
síť agentur Unie (dále jen „síť“), aby 
zlepšily svou komunikační politiku a 
zajistily tak, že agentury budou efektivně 
komunikovat s občany v zájmu zvýšení 
jejich povědomí o produktivitě a 
dosažených výsledcích; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0070/5 

Pozměňovací návrh  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. poukazuje na to, že v sedmi případech 
Účetní dvůr opět konstatoval, že došlo ke 
zrušení velkého objemu prostředků 
přenesených z předchozích let; podotýká, 
že takové rušení prostředků svědčí o tom, 
že přenesené prostředky byly stanoveny na 
základě nadhodnocených potřeb nebo byly 
jinak neodůvodněné; vyzývá síť, aby 
učinila vše, co je v její moci, aby v 
budoucnu předcházela přenášení 
prostředků, a soustředila se zejména na 
agentury, které zrušily prostředky 
přenesené z předchozích let; 

18. poukazuje na to, že v sedmi případech 
Účetní dvůr opět konstatoval, že došlo ke 
zrušení velkého objemu prostředků 
přenesených z předchozích let; podotýká, 
že takové rušení prostředků svědčí o tom, 
že přenesené prostředky byly stanoveny na 
základě nadhodnocených potřeb nebo byly 
jinak neodůvodněné; vyzývá agentury, aby 
učinily vše, co je v jejich moci, a zejména 
aby zavedly postupy lepšího rozpočtového 
plánování s cílem předcházet přenášení 

prostředků v budoucnu, a soustředily se 
zejména na agentury, které zrušily 
prostředky přenesené z předchozích let; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0070/6 

Pozměňovací návrh  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. dozvídá se od sítě, že většina agentur 
provedla ve svých víceletých personálních 
plánech požadované snížení personálního 
stavu o 5 %, a naléhavě vyzývá síť, aby 
dohlédla na to, aby agentury, které tak 

ještě neučinily, toto snížení personálního 

stavu provedly bez dalších odkladů; vítá, 
že Komise vytvořila dodatečný „fond pro 
přesuny“ ve výši 5 % personálního stavu, a 
naléhavě vyzývá síť, aby s Komisí v tomto 

ohledu plně spolupracovala; 

30. dozvídá se od sítě, že většina agentur 
již provedla ve svých víceletých 
personálních plánech požadované snížení 
personálního stavu o 5 %, i když se 
značnými obtížemi; lituje, že Komise 
vytvořila dodatečný „fond pro přesuny“ ve 
výši 5 % personálního stavu, čímž de facto 

nutí agentury k dalšímu snižování počtu 

zaměstnanců nad rámec dohodnutého 

pětiprocentního cíle; 

  

Or. en 



 

AM\1058801CS.doc  PE555.122v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
22. 4. 2015 A8-0070/7 

Pozměňovací návrh  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. bere na vědomí informaci sítě, že 

některé agentury se již nyní potýkají se 

závažnými problémy při plnění svých 

úkolů s omezenými zdroji, jež mají 

k dispozici; se znepokojením konstatuje, 

že bude-li dále pokračovat proces 

snižování počtu zaměstnanců, budou 

agentury jen obtížně zajišťovat stejnou 

úroveň kvality své práce, neboť Unie jim 

ukládá stále větší rozsah úkolů 

a povinností; vyzývá Komisi, aby 

přehodnotila svůj plán dalšího snižování 

počtu zaměstnanců a upravila jej 

v souladu s pracovním vytížením a 

požadavky v oblasti zdrojů jednotlivých 

agentur; 

  

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0070/8 

Pozměňovací návrh  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30b. připomíná postoj Parlamentu 

k rozpočtovému procesu, podle nějž by se 

na zaměstnance financované z poplatků 

hrazených odvětvím, kteří tedy nejsou 

financováni z rozpočtu Unie, nemělo 

vztahovat jednoprocentní roční snižování 

uplatňované Unií; domnívá se, že Komise 

by měla posuzovat agentury financované 

především z rozpočtu Unie zvlášť a měla 

by navrhnout zvláštní rámec pro agentury 

financované převážně odvětvím, který by 

měl být úměrný službám poskytovaným 

danou agenturou; 

  

Or. en 

 
 


