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22.4.2015 A8-0101/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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 179 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

179. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chybné prvostupňové kontroly 
vykonávané národnými systémami 
riadenia a kontroly sú stále hlavným 
zdrojom chýb; je hlboko znepokojený 
skutočnosťou, že členské štáty sú možno 
menej zásadové pri vynakladaní 
prostriedkov Únie v porovnaní so 
spôsobom plnenia vlastného štátneho 
rozpočtu, zatiaľ čo majú dôležitú 
zodpovednosť za správne a zákonné 
plnenie rozpočtu Únie, keď zodpovedajú 
za hospodárenie s finančnými 
prostriedkami Únie; konštatuje, že 
nasledujúce programy preukázali osobitné 
systémové nedostatky: Poľsko, Španielsko 
(Castilla y Leon), Rumunsko, 
Portugalsko, Taliansko (Sicília), Nemecko 
(celé Nemecko), Nemecko (Durínsko), 
Česká republika a Maďarsko; konštatuje, 
že okrem toho sa počas tematických 
auditov Komisie odhalili nedostatky v 
systémoch riadenia a kontroly operačných 
programov pre Írsko (Human Investment 
Capital), Slovensko (vzdelávanie) a 
Španielsko (Comunidad Valenciana); 

179. berie na vedomie poznámky Dvora 
audítorov, pokiaľ ide o hlavné riziká pre 
riadnosť výdavkov v tejto oblasti politiky, 
ako sú riziká, ktoré sa týkajú nehmotnej 
povahy investícií do ľudského kapitálu, 
rozmanitosti činností a účasti viacerých, 
často malých partnerov na realizácii 
projektov; víta využívanie možností 
zjednodušenia nákladov, ktoré znižujú 
administratívnu záťaž príjemcov a sú 
menej náchylné na chyby, ktorých sa 
dopúšťajú členské štáty; žiada Komisiu, 
aby povzbudila členské štáty, aby na 
projekty ESF neuplatňovali náročnejšie 
pravidlá než v prípade vnútroštátne 
financovaných projektov; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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 pred odsekom 235 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Podozrenie na spreneveru prostriedkov 
Únie na humanitárnu a rozvojovú pomoc 

Prostriedky Únie na humanitárnu a 
rozvojovú pomoc 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

v mene skupiny S&D 
Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
Ivo Vajgl 

 
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 235 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

235. berie na vedomie, že úrad OLAF 
vypracoval správu o humanitárnej pomoci 
poskytnutej utečencom zo Západnej 
Sahary v utečeneckom tábore Tindouf v 
Alžírsku (OF 2003/526); vyzýva Komisiu, 
aby objasnila opatrenia prijaté v 
nadväznosti na zistenia tejto správy; 
konštatuje, že podľa vyšetrovacej správy 
Rady OSN pre ľudské práva1 predstavuje 
neregistrovanie populácie utečencov za 
toto dlhšie obdobie (t. j. takmer 30 rokov 
po ich príchode) „abnormálnu a 
jedinečnú situáciu v histórii Rady OSN 
pre ľudské práva“; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby Alžírčania ani 
Západosaharčania obvinení v správe 
úradu OLAF už nemali prístup k pomoci 
financovanej európskymi daňovými 
poplatníkmi; vyzýva Komisiu, aby 
prehodnotila a upravila pomoc Únie na 
základe skutočných potrieb tohto 
obyvateľstva a aby zabezpečila, že sa 
nepoškodia záujmy ani potreby utečencov, 
pretože sú najviac bezbranní voči 
možnému nečestnému konaniu; 

235. víta monitorovacie a kontrolné 
opatrenia, ktoré prijala Komisia v 
dôsledku vyšetrovania úradu OLAF 
v súvislosti s presmerovaním pomoci v 
utečeneckých táboroch Tindouf v Alžírsku 
(správa OF 2003/0521); v tejto súvislosti 
víta odhady, ktoré vykonala ISPRA s 
cieľom určiť realistický počet príjemcov 
pomoci; konštatuje, že Komisia musí pri 
poskytovaní potravinovej pomoci 
zohľadniť naliehavú výzvu BR OSN na 
poskytnutie dodatočných finančných 
prostriedkov na potravinovú pomoc1 a 
varovania Svetového potravinového 
programu pred vážnymi nedostatkami v 
oblasti dodávok potravinovej pomoci od 
júla 2015, a takisto vyjadruje obavy z 
dôsledkov pre stabilitu oblasti 
vyplývajúcich z potravinovej neistoty; 
domnieva sa, že je podstatné, aby sa 
nemiešali vysoko spolitizované otázky s 
vyriešeným prípadom presmerovania 
pomoci, pričom je ohrozovaná 
potravinová pomoc pre ľudí v núdzi, a 
vyzýva všetky strany, aby všetky tieto 
otázky riešili priamo a navzájom 
oddelene; 



 

AM\1058867SK.doc  PE555.121v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

1 S/2015/246, ods. 77. 

__________________  
1 UNHCR Inspector General's Office, 
Inquiry Report INQ/04/005, Geneva, 12 
May 2005. 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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 275 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

275. poukazuje na to, že nariadenie (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 Európskeho 
parlamentu a Rady1 s účinnosťou od 1. 
októbra 2013 nezaväzuje úrad OLAF, aby 
zabezpečil nezávislé fungovanie 
sekretariátu dozorného výboru 
(odôvodnenie č. 40 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013); v tejto fáze 
nepozná opatrenia, ktoré by boli prijaté na 
vykonanie tejto zákonnej povinnosti; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala 
okamžité kroky na nápravu tejto situácie; 

275. poukazuje na to, že nariadenie (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 Európskeho 
parlamentu a Rady s účinnosťou od 1. 
októbra 2013 nezaväzuje úrad OLAF, aby 
zabezpečil nezávislé fungovanie 
sekretariátu dozorného výboru 
(odôvodnenie č. 40 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013); v tejto súvislosti 
žiada úrad OLAF, aby posúdil situáciu v 
kontexte vyhodnotenia nariadenia 
883/2013, ktoré sa očakáva 2. októbra 
2017; 

__________________  
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a 
nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
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 47 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a. domnieva sa, že má zásadný význam 
podporovať plnú transparentnosť pri 
využívaní štrukturálnych fondov 
prostredníctvom uverejnenia účtovnej 
dokumentácie pripísaných projektov; 
vyzýva Komisiu, aby proces účasti na 
regionálnych výzvach koncipovala 
konkurenčnejšie a transparentnejšie s 
cieľom zamedziť uprednostňovaniu 
systémov klientelizmu pri prístupe k 
európskemu financovaniu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 53 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53a. pripomína, že korupcia vážne 
poškodzuje európske fondy; je 
znepokojený údajmi poukazujúcimi na to, 
že niektoré členské štáty sú týmto javom 
osobitne postihnuté, a v tejto súvislosti 
pripomína „odporúčanie pre odporúčanie 
Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Talianska na rok 2013, ktorým 
sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Talianska na roky 2012 – 2017“1; 
žiada Komisiu, aby predložila návrh na 
posilnenie protikorupčných právnych 
predpisov v Únii; 
1 COM(2013)0362. 

Or. en 



 

AM\1058867SK.doc  PE555.121v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
22.4.2015 A8-0101/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
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 286 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 286a. zdôrazňuje, že súčasný systém 
odmeňovania zamestnancov vykazuje 
rozdiely oproti platom v súkromnom 
sektore, ktoré nie sú odôvodnené; 
domnieva sa, že je potrebné zaviesť 
reformu, ktorá obnoví rovnováhu medzi 
stupňom európskej administratívy a 
reálnymi mzdami; 

Or. en 

 
 


