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22.4.2015 A8-0101/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže Komisia z roku 2013 
predstavuje koniec viacročného 
programového obdobia, za ktoré nemôže 
byť nová Komisia zodpovedná, Parlament 
môže iba odporučiť, aby si vzala 
ponaučenie zo skúseností získaných 
najmä v rámci postupu udeľovania 
absolutória a z finančnej a sociálnej 
krízy; poznamenáva, že rok 2013 
predstavuje historický medzník z hľadiska 
vplyvu a zmeny politických a 
hospodárskych výziev, čo nás všetkých 
zaväzuje preskúmať naše priority a 
dosiahnuté výsledky; víta dosiahnutý 
pokrok a žiada Komisiu, ako aj ostatné 
inštitúcie, aby prijali prístup zameraný na 
výkonnosť v záujme transparentnosti a 
dobrej správy vecí verejných v Európe; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis za odôvodnením E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Zdieľané hospodárenie: nedostatky v 
hospodárení Komisie a členských štátov 
 

Zdieľané a decentralizované hospodárenie: 
nedostatky v hospodárení Komisie a 
členských štátov 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. nemôže politicky zaručiť, že kontrolné 
postupy zavedené v Komisii a členských 
štátoch poskytujú potrebné záruky v 
súvislosti so zákonnosťou a správnosťou 
všetkých príslušných operácií v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, čo 
dokazujú výhrady uvedené generálnym 
riaditeľom GR AGRI vo výročnej správe 
o činnosti z 31. marca 2014; 

1. je znepokojený množstvom výhrad 
uvedených generálnym riaditeľom 
GR AGRI v jeho výročnej správe o 
činnosti z 31. marca 2014; 

– ABB 02 – Trhové opatrenia: 
198,3 miliónov EUR vystavených riziku; 
sedem programov pomoci v deviatich 
členských štátoch s 11 prvkami výhrady: 
Poľsko 77,6 mil. EUR, Španielsko 54 mil. 
EUR, Francúzsko 32,4 mil. EUR, 
Holandsko 16,4 mil. EUR, Spojené 
kráľovstvo 8,5 mil. EUR, Taliansko 5 mil. 
EUR, Česká republika 2 mil. EUR, 
Rakúsko 1,9 mil. EUR, Švédsko 0,5 mil. 
EUR; 

– ABB 02 – Trhové opatrenia: 
198,3 miliónov EUR vystavených riziku; 
sedem programov pomoci v deviatich 
členských štátoch s 11 prvkami výhrady: 
Poľsko 77,6 mil. EUR, Španielsko 54 mil. 
EUR, Francúzsko 32,4 mil. EUR, 
Holandsko 16,4 mil. EUR, Spojené 
kráľovstvo 8,5 mil. EUR, Taliansko 5 mil. 
EUR, Česká republika 2 mil. EUR, 
Rakúsko 1,9 mil. EUR, Švédsko 0,5 mil. 
EUR; 

– ABB 03 – Priame platby: 
652 miliónov EUR vystavených riziku; 20 
platobných agentúr zahŕňajúcich 6 
dotknutých členských štátov: Španielsko 
(15 zo 17 platobných agentúr) 153 mil. 
EUR, Francúzsko 203,4 mil. EUR, Spojené 
kráľovstvo PRA England 118 mil. EUR, 
Grécko 117,8 mil. EUR, Maďarsko 
36,6 mil. EUR, Portugalsko 28 mil. EUR; 

– ABB 03 – Priame platby: 
652 miliónov EUR vystavených riziku; 20 
platobných agentúr zahŕňajúcich 6 
dotknutých členských štátov: Španielsko 
(15 zo 17 platobných agentúr) 153 mil. 
EUR, Francúzsko 203,4 mil. EUR, Spojené 
kráľovstvo PRA England 118 mil. EUR, 
Grécko 117,8 mil. EUR, Maďarsko 
36,6 mil. EUR, Portugalsko 28 mil. EUR; 
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– ABB 04 – Výdavky na rozvoj 
vidieka: 599 miliónov EUR vystavených 
riziku; 31 platobných agentúr zahŕňajúcich 
19 dotknutých členských štátov: Belgicko, 
Bulharsko (56,8 mil. EUR), Cyprus, 
Nemecko (Bavorsko, Brandenbursko), 
Dánsko, Španielsko (Andalúzia, Astúria, 
Kastília-La Mancha, Kastília-León, 
FOGGA Galícia, Madrid), Fínsko, 
Francúzsko (ODARC, ASP (70,3 mil. 
EUR), Spojené kráľovstvo (SGRPID 
Škótsko, RPA Anglicko), Grécko, Írsko, 
Taliansko (AGEA (52,6 mil. EUR), 
AGREA Emilia-Romagna, OPR 
Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA 
Kalábria), Luxembursko, Holandsko, 
Poľsko (56,7 mil. EUR), Portugalsko 
(51,7 mil. EUR), Rumunsko (138,9 mil. 
EUR) a Švédsko; 

– ABB 04 – Výdavky na rozvoj 
vidieka: 599 miliónov EUR vystavených 
riziku; 31 platobných agentúr zahŕňajúcich 
19 dotknutých členských štátov: Belgicko, 
Bulharsko (56,8 mil. EUR), Cyprus, 
Nemecko (Bavorsko, Brandenbursko), 
Dánsko, Španielsko (Andalúzia, Astúria, 
Kastília-La Mancha, Kastília-León, 
FOGGA Galícia, Madrid), Fínsko, 
Francúzsko (ODARC, ASP (70,3 mil. 
EUR), Spojené kráľovstvo (SGRPID 
Škótsko, RPA Anglicko), Grécko, Írsko, 
Taliansko (AGEA (52,6 mil. EUR), 
AGREA Emilia-Romagna, OPR 
Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA 
Kalábria), Luxembursko, Holandsko, 
Poľsko (56,7 mil. EUR), Portugalsko 
(51,7 mil. EUR), Rumunsko (138,9 mil. 
EUR) a Švédsko; 

– ABB 05: ohrozených 2,6 milióna 
EUR – výdavky IPARD na Turecko; 

– ABB 05: ohrozených 2,6 milióna 
EUR – výdavky IPARD na Turecko; 

 uznáva, že tieto výhrady síce poukazujú 
na nedostatky v systémoch kontroly 
členských štátov, ale zároveň sú účinným 
nástrojom, ktorý Komisia používa na 
urýchlenie prijímania opatrení členskými 
štátmi s cieľom odstraňovania týchto 
nedostatkov, a tak chráni rozpočet Únie; 
víta skutočnosť, že výhrady uvedené vo 
výročnej správe o činnosti za rok 2013 
boli cielenejšie než v predchádzajúcich 
rokoch; odporúča, aby Komisia 
monitorovala vykonávanie akčných 
plánov, ktoré boli iniciované na základe 
týchto výhrad, naďalej používala svoje 
vlastné preventívne a nápravné nástroje 
na ochranu rozpočtu Únie a informovala 
Parlament s cieľom umožniť jeho 
monitorovanie prijatých opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov, 
a odôvodnila tak v očiach verejnosti 
najmä rozhodnutie o udelení absolutória; 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. konštatuje, že v členských štátoch bolo 
zriadených 14 NFI v rámci fondu pre 
rozvoj vidieka; všíma si, že do konca roka 
2013 bola bankám v Rumunsku, 
Bulharsku, Grécku, Taliansku a Litve z 
rozpočtu Únie vyplatená suma 
443,77 milióna EUR; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že z tejto sumy sa 
ani jedno euro nedostalo ku konečným 
príjemcom; všíma si, že v prípade šiestich 
NFI zriadených v rámci Európskeho 
rybárskeho fondu bolo bankám v Grécku, 
Rumunsku, Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku 
a Holandsku vyplatených 72,37 milióna 
EUR; konštatuje, že len Lotyšsku boli 
dostupné sumy v plnej výške vyplatené 
konečným príjemcom, kým v Rumunsku 
bolo konečným príjemcom vyplatených len 
28 % prostriedkov, v Bulharsku 77 %, v 
Estónsku 91 % a v Holandsku a Grécku sa 
nevyplatilo nič1; 

37. konštatuje, že v členských štátoch bolo 
zriadených 14 NFI v rámci fondu pre 
rozvoj vidieka; všíma si, že na konci roka 
2013 bola z programov rozvoja vidieka do 
finančných nástrojov presunutá suma 
443,77 milióna EUR; berie na vedomie, že 
429 miliónov EUR z 510 miliónov EUR, 
zaviazaných v rámci programov rozvoja 
vidieka na obdobie 2007 – 2013 pre 
finančné nástroje, bolo skutočne 
vyplatených 1 981 príjemcom v 
príslušných šiestich členských štátoch do 
31. decembra 2013; všíma si, že v prípade 
šiestich NFI zriadených v rámci 
Európskeho rybárskeho fondu bolo 
bankám v Grécku, Rumunsku, Bulharsku, 
Estónsku, Lotyšsku a Holandsku 
vyplatených 72,37 milióna EUR; 
konštatuje, že len Lotyšsku boli dostupné 
sumy v plnej výške vyplatené konečným 
príjemcom, kým v Rumunsku bolo 
konečným príjemcom vyplatených len 28 
% prostriedkov, v Bulharsku 77 %, v 
Estónsku 91 % a v Holandsku a Grécku sa 
nevyplatilo nič1; 
 

1 Informácie poskytla podpredsedníčka 
Komisie Kristalina Georgievová počas 
postupu udeľovania absolutória. 

1 Informácie poskytla podpredsedníčka 
Komisie Kristalina Georgievová počas 
postupu udeľovania absolutória. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis za odsekom 49 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty s najhoršími výsledkami Výsledky členských štátov 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. poukazuje na to, že podľa údajov, ktoré 
poskytol Dvor audítorov, pokiaľ ide o 
sumy a podiel prostriedkov vystavených 
riziku za Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky sociálny fond a 
Kohézny fond (zdrojové údaje uvedené vo 
výročných správach o činnosti GR pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a 
začlenenie a GR pre regionálnu a mestskú 
politiku za rok 2013), najvyššie miery 
chybovosti majú Slovensko, Spojené 
kráľovstvo a Španielsko; 

51. poukazuje na to, že podľa údajov 
uvedených vo výročnej správe GR pre 
regionálnu a mestskú politiku za rok 2013 
je riziko chyby ako vážený priemer 
odhadu pre každý operačný program 
podporovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 
nižšie ako 1 % v Luxembursku (0,03 %), 
vo Fínsku (0,29 %), v Estónsku (0,43 %), 
na Malte (0,89%) a v Portugalsku 
(0,88 %) a že toto percento je 5 % alebo 
viac v Slovinsku (5 %), Španielsku 
(6,18 %) a na Slovensku (11,48 %); 

Or. en 



 

AM\1058946SK.doc  PE555.121v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
22.4.2015 A8-0101/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51a. poukazuje na to, že podľa údajov 
uvedených vo výročnej správe GR pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a 
začlenenie za rok 2013 je riziko chyby ako 
vážený priemer odhadu pre každý 
operačný program podporovaný z 
Európskeho sociálneho fondu nižšie ako 
1 % v Rakúsku a Dánsku (0,8 %), 
Bulharsku a Poľsku (0,6 %), Estónsku 
(0,4 %), vo Fínsku (0,1 %), v Maďarsku a 
na Malte (0,9 %) a že toto percento je 5 % 
alebo viac v Rumunsku (6,6 %), 
Spojenom kráľovstve (8,8 %) a Belgicku 
(9,3 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. poukazuje na to, že podľa údajov, ktoré 
poskytol Dvor audítorov, pokiaľ ide o 
sumy a podiel prostriedkov vystavených 
riziku za Európsky poľnohospodársky 
záručný fond a Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(zdrojové údaje uvedené vo výročnej 
správe o činnosti GR pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za 
rok 2013), najvyššie miery chybovosti 
majú Rumunsko, Bulharsko a 
Portugalsko; 

52. poukazuje na to, že podľa údajov 
uvedených v prílohách k výročnej správe 
o činnosti GR AGRI za rok 2013 je 
upravené zvyškové riziko chyby pre každý 
sektor nasledujúce: 

 – Trhové opatrenia: nižšie ako 1 % v 
Belgicku (0,92 %), Bulharsku (0,91 %), 
Maďarsku (0,41 %); Írsku (0,90 %); 
Luxembursku (0,85 %); Lotyšsku 
(0,65 %); Rumunsku (0,95 %) a na 
Slovensku (0,08 %); vyššie ako 5 % v 
Rakúsku (8,57 %); Českej republike 
(14,48 %); Španielsku (10,89 %); 
Francúzsku (6,37 %); Holandsku 
(19,40 %); Poľsku (19,05 %) a Spojenom 
kráľovstve (20,21 %); 

 – Priame platby: nižšie ako 1 % v 
Belgicku (0,14 %); Českej republike 
(0,39 %); Nemecku (0,63 %); Estónsku 
(0,94 %); na Malte (0,03 %); v Poľsku 
(0,97 %); vo Švédsku (0,41 %) a v 
Slovinsku (0,85 %) a vyššie ako 5 % 
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v Grécku (5,17 %); 

 – Rozvoj vidieka: v žiadnom členskom 
štáte nie je upravená zvyšková miera 
chybovosti nižšia ako 1 % a iba v 
Nemecku, Estónsku a na Malte je nižšia 
ako 2 %; vyššia ako 5 % je v Bulharsku 
(14,36 %); Dánsku (6,60 %); Francúzsku 
(7,26 %); Grécku (12,37 %); Taliansku 
(5,10 %); Luxembursku (6,31 %); 
Holandsku (5,77 %); Portugalsku 
(7,87 %); Rumunsku (11,43 %) a na 
Slovensku (5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
platby z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v roku 2013 
neboli bez významných chýb, pričom 
najpravdepodobnejšia miera chybovosti 
predstavuje podľa odhadov Dvora 
audítorov 3,6 % (3,8 % v roku 2012)4 a že 
sa zistilo, že z piatich preskúmaných 
systémov kontroly, pokiaľ ide o platby 
zaúčtované do výdavkov, sú dva neúčinné, 
dva sú čiastočne účinné a len jeden sa 
považuje za účinný; 

70. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
platby z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v roku 2013 
neboli bez významných chýb, pričom 
najpravdepodobnejšia miera chybovosti 
predstavuje podľa odhadov Dvora 
audítorov 3,6 % (3,8 % v roku 2012)4, 
uznáva však, že miera chybovosti sa od 
roku 2012 do roku 2013 znížila, a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
účinné systémy kontroly pre platby 
zaúčtované do výdavkov; 

__________________ __________________ 

4 Výskyt sa výrazne zvýšil: zo 41 % v roku 
2012 na 61 % v roku 2013. 

4 Výskyt sa výrazne zvýšil: zo 41 % v roku 
2012 na 61 % v roku 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

81. upozorňuje, že päť platobných 
agentúr s najvyššou mierou chybovosti 
boli: 

vypúšťa sa 

1. Spojené 
kráľovstvo, RPA 

5,66 % 
(oznámenie 
členského štátu 
(ČŠ): 0,67 %) 

 

2. Grécko, 
OKEPE 

5,17% 
(oznámenie ČŠ: 
0,83 %) 

 

3. Španielsko, 
AVGA 

4,71% 
(oznámenie ČŠ: 
1,93 %) 

 

4. Portugalsko, 
IFAP 

4,37% 
(oznámenie ČŠ: 
0,82 %) 

 

5. Rumunsko, 
PIAA 

4,27% 
(oznámenie ČŠ: 
1,77 %) 

 

Or. en 

 
 


