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22.4.2015 A8-0070/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína význam úloh, ktoré agentúry 
vykonávajú, a ich priamy vplyv na 
každodenné životy občanov Únie, a 
nezávislosť agentúr, najmä v prípade 
regulačných agentúr a agentúr s funkciou 
nezávislého zberu informácií; pripomína, 
že hlavným dôvodom zriadenia agentúr 
bolo vypracúvanie nezávislých technických 
alebo vedeckých posudkov; upozorňuje, že 
úlohou výkonných agentúr je pomôcť 
Komisii riadiť programy Únie v jej mene; 
vyzýva Komisiu a sieť agentúr Únie (ďalej 
len „sieť“), aby zlepšili svoju komunikačnú 
politiku a zabezpečili účinnú komunikáciu 
agentúr s občanmi s cieľom zvýšiť 
informovanosť o produktivite 
a dosiahnutých výsledkoch; 

1. pripomína význam úloh, ktoré agentúry 
vykonávajú, a ich priamy vplyv na 
každodenné životy občanov Únie, a 
nezávislosť agentúr, najmä v prípade 
regulačných agentúr a agentúr s funkciou 
nezávislého zberu informácií; pripomína, 
že hlavným dôvodom zriadenia agentúr 
bolo vypracúvanie nezávislých technických 
alebo vedeckých posudkov; upozorňuje, že 
úlohou decentralizovaných agentúr je 
pomôcť Komisii vykonávať politiky Únie 
v jej mene; vyzýva Komisiu a sieť agentúr 
Únie (ďalej len „sieť“), aby zlepšili svoju 
komunikačnú politiku a zabezpečili účinnú 
komunikáciu agentúr s občanmi s cieľom 
zvýšiť informovanosť o produktivite 
a dosiahnutých výsledkoch; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. berie na vedomie, že Dvor audítorov 
napriek tomu v siedmich prípadoch 
zaznamenal vysokú mieru zrušených 
rozpočtových prostriedkov prenesených z 
predchádzajúcich rokov; konštatuje, že 
takéto zrušenia naznačujú, že rozpočtové 
prostriedky boli prenesené na základe 
nadhodnotených potrieb alebo boli inak 
neodôvodnené; vyzýva sieť, aby urobila 
všetko, čo je v jej silách, a zabránila 
budúcim prenosom a aby sa zamerala 
predovšetkým na tie agentúry, ktoré zrušili 
prenesené rozpočtové prostriedky 
z predchádzajúcich rokov; 

18. berie na vedomie, že Dvor audítorov 
napriek tomu v siedmich prípadoch 
zaznamenal vysokú mieru zrušených 
rozpočtových prostriedkov prenesených z 
predchádzajúcich rokov; konštatuje, že 
takéto zrušenia naznačujú, že rozpočtové 
prostriedky boli prenesené na základe 
nadhodnotených potrieb alebo boli inak 
neodôvodnené; vyzýva agentúry, aby 
urobili všetko, čo je v ich silách, a najmä 
zaviedli lepšie postupy rozpočtového 
plánovania a zabránili budúcim prenosom 
a aby sa zamerali predovšetkým na tie 
agentúry, ktoré zrušili prenesené 
rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich 
rokov; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. na základe informácií siete konštatuje, 
že väčšina agentúr už zrealizovala 
požadované zníženie počtu zamestnancov 
o 5 % vo svojich viacročných plánoch 
personálnej politiky, a naliehavo sieť 
vyzýva, aby dohliadla na to, aby agentúry, 
ktoré tak ešte neučinili, prijali potrebné 
opatrenia a bezodkladne vykonali takéto 
zníženie počtu zamestnancov; víta 
skutočnosť, že Komisia vytvorila 
dodatočný fond pracovných miest 
určených na presun týkajúci sa 5 % počtu 
zamestnancov, a naliehavo sieť vyzýva, 
aby v tejto súvislosti s Komisiou plne 
spolupracovala; 

30. na základe informácií siete konštatuje, 
že väčšina agentúr už zrealizovala, hoci s 
veľkými ťažkosťami, požadované zníženie 
počtu zamestnancov o 5 % vo svojich 
viacročných plánoch personálnej politiky; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že Komisia vytvorila dodatočný fond 
pracovných miest určených na presun 
týkajúci sa 5 % počtu zamestnancov, čím v 
skutočnosti zaviedla dodatočné škrty v 
plánoch pracovných miest agentúr a nad 
rámec dohodnutého cieľa na úrovni 5 %; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. berie na vedomie informáciu siete, že 
niektoré agentúry sa už teraz stretávajú s 
vážnymi problémami pri plnení svojich 
mandátov s obmedzenými zdrojmi, ktoré 
majú k dispozícii; so znepokojením 
konštatuje, že pre agentúry bude ťažké 
poskytovať rovnakú úroveň kvality práce, 
ak tento proces dodatočného znižovania 
počtu zamestnancov bude pokračovať, 
keďže Únia týmto agentúram zveruje 
rastúci počet úloh a zodpovedností; vyzýva 
Komisiu, aby prehodnotila svoj plán 
týkajúci sa dodatočného znižovania počtu 
zamestnancov a aby ho prispôsobila 
pracovnému zaťaženiu a požiadavkám 
v oblasti zdrojov jednotlivých agentúr; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30b. pripomína pozíciu Parlamentu 
týkajúcu sa rozpočtového postupu, podľa 
ktorej by zamestnanci financovaní z 
poplatkov uhrádzaných odvetvím, a preto 
nie financovaní z rozpočtu Únie, nemali 
byť ovplyvnení 1 % ročným znížením 
uplatňovaným Úniou; domnieva sa, že 
Komisia by mala posudzovať agentúry 
financované najmä z rozpočtu Únie ako 
samostatný prípad a predložiť osobitný 
rámec pre agentúry financované hlavne 
odvetvím, ktorý by mal byť úmerný 
službám poskytovaným dotknutou 
agentúrou; 

Or. en 

 
 


