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22. 4. 2015 A8-0101/32 

Pozměňovací návrh  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že v situaci, kdy jsou 
zdroje omezené, by měl být kladen větší 
důraz na nutnost dodržovat rozpočtovou 
kázeň a využívat prostředky účinně 
a účelně; 

B. vzhledem k tomu, že obzvláště v situaci, 
kdy jsou zdroje omezené, je třeba, aby 
Komise šla příkladem tím, že ukáže 
evropský přínos svých výdajů, a tím, že 
zajistí, aby tyto prostředky, za které nese 
sdílenou nebo plnou odpovědnost, byly 
vynakládány v souladu s platnými 
finančními pravidly a nařízeními; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/33 

Pozměňovací návrh  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. konstatuje, že Komise ve své 
odpovědi Účetnímu dvoru uvádí, že 
se zjednodušil právní rámec 
na programové období 2014–2020, a žádá 
Komisi, aby do konce roku 2015 podala 
zprávu o tom, jak tato opatření za účelem 
zjednodušení fungují v praxi a jaká 
případná další opatření by mohla být 
přijata, pokud jde o jakákoli zbývající 
složitá pravidla nebo komplikované 
podmínky způsobilosti; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/34 

Pozměňovací návrh  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 108 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

108. žádá Komisi, aby demonstrovala 
přidanou hodnotu opatření zemědělských 
trhů s ohledem na riziko potenciálních ztrát 
pro rozpočet Unie, a žádá Komisi, aby 
zvážila zrušení těchto opatření, pokud se 
ukáže, že toto riziko je příliš vysoké; žádá 
Komisi, aby ve zprávě o opatřeních 
navazujících na udělení absolutoria za rok 
2013 Komisi uvedla informace 
o opatřeních, která na základě auditu 
vývozních náhrad u drůbeže ve Francii 
přijal Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF); 

108. vyjadřuje vážné obavy ohledně 
účinnosti opatření zemědělských trhů 
s ohledem na riziko potenciálních ztrát 
pro rozpočet Unie, a žádá Komisi, aby 
zvážila zrušení těchto opatření; žádá 
Komisi, aby ve zprávě o opatřeních 
navazujících na udělení absolutoria za rok 
2013 Komisi uvedla informace 
o opatřeních, která na základě auditu 
vývozních náhrad u drůbeže ve Francii 
přijal Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF); 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/35 

Pozměňovací návrh  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 145 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

145. bere na vědomí, že metodika Účetního 
dvora musí být konzistentní a musí být 
uplatňována na všechny oblasti řízení; 
chápe, že další sjednocování by mohlo vést 
k nekonzistentnostem v tom, jak Účetní 
dvůr definuje protiprávní operaci 
v přímém a sdíleném řízení; 

145. bere na vědomí, že metodika Účetního 
dvora musí být konzistentní a musí být 
uplatňována na všechny oblasti řízení; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/36 

Pozměňovací návrh  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 154 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

154. je znepokojen prováděním prioritních 
projektů v Řecku, které řídí pracovní 
skupina; konstatuje, že 48 prioritních 
projektů muselo být urychleno; 
konstatuje, že podle Komise jsou hlavními 
problémy: a) zpoždění ve fázi zralosti 
projektů, b) zpoždění při získávání 
povolení, c) rozvázání smluv z důvodu 
nedostatku hotovosti u smluvních 
dodavatelů a d) zdlouhavá soudní 
odvolání při zakázkových řízeních; vyzývá 
proto Komisi, aby informovala o aktuální 
situaci těchto prioritních projektů 
ve zprávě o opatřeních v návaznosti 
na udělení absolutoria za rok 2013; 

154. konstatuje zpoždění a nedostatky 
v provádění prioritních projektů v Řecku, 
které řídí pracovní skupina; domnívá se, že 
to lze přinejmenším částečně vysvětlit tím, 
že tyto projekty nebyly určeny poptávkou 
nebo měly od počátku nerealistické 
ambice, a proto vyzývá Komisi, aby 
přehodnotila pracovní postupy pracovní 
skupiny a uznala potřebu širší veřejné 
podpory těchto projektů; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/37 

Pozměňovací návrh  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 254 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

254. bere na vědomí odpovědi Komise 
ve věci pokroku dosaženého při realizaci 
projektu Galileo: v letech 2011 a 2012 
byly vypuštěny celkem čtyři družice 
v rámci fáze ověřování na oběžné dráze 
(IOV) a fáze IOV projektu Galileo byla 
úspěšně ukončena v roce 2014, byl 
úspěšně potvrzen design systému, 
výkonnostní cíle a základna 
pro fungování systému, pozemní 
infrastruktura s mnoha pozemními 
stanicemi po celém světě byla dokončena 
pro potřeby počátečních operací, proběhla 
úspěšná demonstrace funkce nouzové 
lokalizace u satelitů IOV, vypuštění dvou 
družic (č. 5 a 6) dne 22. srpna 2014 
vyústilo v jejich nasazení na špatnou 
oběžnou dráhu a od prosince 2014 byly 
družice postupně přesunuty na příznivější 
oběžnou dráhu umožňující jejich co 
nejlepší využívání a nyní probíhá 
testování navigačních funkcí; očekává, že 
bude informován o vícenákladech těchto 
nepředvídaných opatření; 

254. je znepokojen tím, že náklady 
na systém Galileo, které jsou odhadovány 
na 13 milionů EUR, znovu porostou, 
protože se nepodařilo správně vypustit 
poslední dvě družice; má za to, že 
vzhledem ke stále se navyšujícím 
nákladům projektu Galileo 
a s přihlédnutím k tomu, že EU vstoupila 
do projektu v roce 2007 poté, co 
konsorcium osmi evropských společností 
od svých investic upustilo, jelikož 
se domnívaly, že projekt není finančně 
zdravý, existují všechny důvody 
pro opětovné posouzení užitečnosti tohoto 
projektu; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/38 

Pozměňovací návrh  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 228 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

228. konstatuje únik konečného znění 
zprávy úřadu OLAF týkající se IMG 
a šíření tohoto dokumentu; žádá Komisi 
a dozorčí výbor úřadu OLAF, aby 
prošetřily, zda a jakým způsobem zpráva 
úřadu OLAF unikla a prostřednictvím 
koho, neboť organizace IMG stále ještě 
nebyla o obsahu zprávy informována; 

228. konstatuje únik konečného znění 
zprávy úřadu OLAF týkající se IMG 
a šíření tohoto dokumentu; žádá Komisi 
a dozorčí výbor úřadu OLAF, aby 
prošetřily, zda a jakým způsobem zpráva 
úřadu OLAF unikla a prostřednictvím 
koho, neboť organizace IMG stále ještě 
nebyla o obsahu zprávy informována; 
připomíná dále, že když byl úřad OLAF 
konzultován, rozhodl se, že poté, co se mu 
nepodařilo prokázat na straně organizace 
IMG žádný finanční podvod, nepovažuje 
se za kompetentního rozhodovat 
o právním statutu této organizace; je 
hluboce znepokojen možnými vážnými 
důsledky tohoto úniku pro organizaci 
IMG, protože vážně poškozuje její obraz 
a reputaci a ohrožuje více než 
300 pracovních míst a také přežití 
samotné organizace; 

Or. en 



 

AM\1058940CS.doc  PE555.121v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
22. 4. 2015 A8-0101/39 

Pozměňovací návrh  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 228 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 228a. připomíná, že Parlament již 
před rokem odmítl začlenit do udělení 
absolutoria pro Komisi na rok 2012 
obvinění týkající se neexistence statusu 
mezinárodní organizace v případě IMG 
a také další obvinění, která byla znovu 
vyslovena; je proto překvapen závěry 
uvedené v uniklé zprávě úřadu OLAF, 
totiž že nezjistil případy podvodů nebo 
korupce, že však existují pochybnosti 
ohledně mezinárodního statusu 
organizace IMG, a to 24 let po jejím 
založení coby mezinárodní organizace; 
podotýká, že to je v zásadním rozporu 
s opakovaně uváděným právním názorem 
Komise; zdůrazňuje, že IMG je 
organizací, která již 20 let pracuje 
pro Komisi i pro členské státy, zaměřuje 
se výlučně na realizaci projektů v zemích, 
které procházejí krizí nebo které se 
nacházejí v mimořádně naléhavé situaci, 
a že její vynikající výsledky i pověst 
uznává samotná Komise i mezinárodní 
společenství; 

Or. en 
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22. 4. 2015 A8-0101/40 

Pozměňovací návrh  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 
agentury 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 296 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 296a. se znepokojením konstatuje, že mezi 
evropskými orgány existují obrovské 
rozdíly v nákladech na překlady; žádá 
tedy interinstitucionální pracovní skupinu 
pro překlady, aby zjistila důvody těchto 
rozdílů a navrhla způsob, jak tuto 
nerovnováhu napravit a jak dosáhnout 
sjednocení nákladů na překlady, 
s nejvyšším možným důrazem na kvalitu 
a jazykovou rozmanitost; žádá proto 
pracovní skupinu, aby zjistila, ve kterých 
oblastech lze dohody o spolupráci nebo 
interinstitucionální dohody sjednotit; 
dalším cílem pracovní skupiny by mělo být 
vypracování jednotné metodiky 
vykazování nákladů na překlady 
pro všechny orgány, což umožní 
zjednodušit analýzu a srovnávání 
nákladů; pracovní skupina by měla 
předložit tyto výsledky do konce roku 
2015; žádá všechny orgány, aby se 
na práci pracovní skupiny aktivně 
podílely; v tomto smyslu znovu 
upozorňuje na zásadní význam, který má 
dodržování vícejazyčnosti v evropských 
orgánech pro zaručení rovného zacházení 
a rovných příležitostí pro všechny občany 
Unie; za účelem výměny osvědčených 
postupů a výsledků by skupina měla 
znovu zahájit interinstitucionální 
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spolupráci; 

Or. en 

 
 


