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22.4.2015 A8-0101/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže v situácii, keď sú zdroje 
obmedzené, by sa mal prikladať väčší 
význam potrebe dodržiavať rozpočtovú 
disciplínu a účinne a efektívne 
vynakladať finančné prostriedky; 

B. keďže najmä v situácii, keď sú zdroje 
obmedzené, by Komisia mala ísť 
príkladom tým, že poukáže na európsku 
pridanú hodnotu svojich výdavkov a 
zabezpečí, aby sa finančné prostriedky, za 
ktoré nesie spoločnú alebo plnú 
zodpovednosť, vynakladali v súlade s 
platnými rozpočtovými pravidlami a 
nariadeniami; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 72 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. konštatuje, že Komisia vo svojej 
odpovedi Dvoru audítorov tvrdí, že na 
programové obdobie 2014 – 2020 bol 
zjednodušený právny rámec, a žiada 
Komisiu, aby do konca roka 2015 
informovala o tom, ako tieto 
zjednodušujúce opatrenia fungovali v 
praxi, a ktoré ďalšie opatrenia by sa 
mohli prijať, pokiaľ ide o ostatné zložité 
pravidlá a podmienky oprávnenosti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 108 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

108. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
preukázala pridanú hodnotu Únie v 
trhových poľnohospodárskych opatreniach 
vzhľadom na riziko možných strát, ktoré 
majú vplyv na rozpočet Únie, a žiada ju, 
aby zvážila ich zrušenie, ak je toto riziko 
príliš vysoké; žiada Komisiu, aby v správe 
o nadväzných opatreniach po udelení 
absolutória Komisii za rok 2013 
informovala o opatreniach Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 
vzhľadom na audítorskú misiu týkajúcu sa 
vývozných náhrad pri vývoze hydiny vo 
Francúzsku; 

108. vyjadruje vážne pochybnosti týkajúce 
sa účinnosti trhových poľnohospodárskych 
opatrení vzhľadom na riziko možných 
strát, ktoré majú vplyv na rozpočet Únie, a 
žiada ju, aby zvážila ich zrušenie; žiada 
Komisiu, aby v správe o nadväzných 
opatreniach po udelení absolutória Komisii 
za rok 2013 informovala o opatreniach 
Európskeho úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF) vzhľadom na audítorskú misiu 
týkajúcu sa vývozných náhrad pri vývoze 
hydiny vo Francúzsku; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 145 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

145. berie na vedomie, že metodika Dvora 
audítorov musí byť konzistentná a musí sa 
vzťahovať na všetky oblasti riadenia; 
chápe, že ďalšie zladenie by mohlo viesť k 
nezrovnalostiam v tom, ako by Dvor 
audítorov definoval pojmy nelegálne 
transakcie priameho a zdieľaného 
hospodárenia; 

145. berie na vedomie, že metodika Dvora 
audítorov musí byť konzistentná a musí sa 
vzťahovať na všetky oblasti riadenia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 154 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

154. má obavy o realizáciu prioritných 
projektov v Grécku pod vedením pracovnej 
skupiny; konštatuje, že realizácia 48 
prioritných projektov sa musí zrýchliť; 
konštatuje, že Komisia považuje za hlavné 
problémy: (a) meškanie vo fáze 
dozrievania, b) oneskorenia pri udeľovaní 
licencií, c) zrušenie zmluvy z dôvodu 
nedostatočnej likvidity dodávateľov a d) 
zdĺhavé súdne opravné prostriedky pri 
postupoch zadávania zákaziek; vyzýva 
preto Komisiu, aby poskytla aktualizované 
informácie o prioritných projektov pre 
hodnotiacu správu za rok 2013; 

154. poukazuje na oneskorenia a 
nedostatočnú realizáciu prioritných 
projektov v Grécku pod vedením pracovnej 
skupiny; domnieva sa, že to možno aspoň 
čiastočne vysvetliť, pretože tieto projekty 
neboli riadené dopytom alebo mali 
nereálne počiatočné ambície, a preto 
vyzýva Komisiu, aby opätovne zvážila 
pracovné metódy pracovnej skupiny a 
uznala potrebu širokej verejnej podpory 
pre tieto projekty; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 254 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

254. berie na vedomie odpovede Komisie 
o pokroku dosiahnutom pri realizácii 
projektu Galileo: v rokoch 2011 a 2012 sa 
na obežnú dráhu úspešne vypustili štyri 
satelity vo fáze validácie systému na 
obežnej dráhe (IOV); fáza validácie 
systému na obežnej dráhe sa úspešne 
skončila v roku 2014; dizajn systému, 
ciele fungovania a východiskové body na 
fungovanie systému sa úspešne potvrdili; 
pozemná infraštruktúra s mnohými 
pozemnými stanicami na celom svete sa 
skončila a môžu sa spustiť úvodné 
operácie; pátracia a záchranná funkcia 
satelitov Galileo v rámci validácie na 
obežnej dráhe (IOV) sa úspešne 
demonštrovala; satelity č. 5 a 6 sa 22. 
augusta 2014 vypustili na nesprávnu 
obežnú dráhu a od decembra 2014 sa 
postupne presunuli na vhodnejšiu obežnú 
dráhu, aby sa dali lepšie využívať; 
zároveň pokračuje testovanie užitočného 
navigačného zaťaženia satelitov; očakáva, 
že dostane informácie o dodatočných 
nákladoch na tieto nepredvídané 
opatrenia; 

254. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 
nákladmi na systém Galileo, ktoré sa 
odhadujú na 13 miliónov EUR a budú 
opäť ešte vyššie, pretože sa nepodarilo 
správne spustiť posledné dva satelity; 
domnieva sa, že z dôvodu neustále 
rastúcich nákladov na program Galileo a 
vzhľadom na skutočnosť, že Únia v roku 
2007 vstúpila do projektu potom, ako 
konzorcium ôsmich európskych 
spoločností stiahlo svoje investície, pretože 
ich nepovažovalo za finančne zdravé, 
existuje množstvo dôvodov na opätovné 
preskúmanie užitočnosti tohto projektu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 

Odsek 228 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

228. berie na vedomie, že verzia 
záverečnej správy úradu OLAF o 
medzinárodnej riadiacej skupine, ktorá 
prenikla na verejnosť, sa dostala do obehu; 
žiada Komisiu a dozorný výbor úradu 
OLAF, aby vyšetrili, prečo a ako správa 
úradu OLAF prenikla na verejnosť a kto je 
za to zodpovedný, pretože medzinárodná 
riadiaca skupina ešte stále nemá informácie 
o obsahu tejto správy; 

228. berie na vedomie, že verzia 
záverečnej správy úradu OLAF o 
medzinárodnej riadiacej skupine, ktorá 
prenikla na verejnosť, sa dostala do obehu; 
žiada Komisiu a dozorný výbor úradu 
OLAF, aby vyšetrili, prečo a ako správa 
úradu OLAF prenikla na verejnosť a kto je 
za to zodpovedný, pretože medzinárodná 
riadiaca skupina ešte stále nemá informácie 
o obsahu tejto správy; okrem toho 
pripomína, že úrad OLAF počas 
konzultácie v roku 2008 rozhodol, že nie 
je oprávnený rozhodovať o právnom 
štatúte medzinárodnej riadiacej skupiny, 
pretože v skupine nezistil žiadny finančný 
podvod; je hlboko znepokojený nad 
možnými vážnymi dôsledkami tohto úniku 
pre medzinárodnú riadiacu skupinu, 
pretože vážne poškodil imidž a reputáciu a 
ohrozil pracovné miesta viac ako 300 
zamestnancov, ako aj prežitie samotnej 
organizácie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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 

Odsek 228 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 228a. pripomína, že Parlament pred 
rokom odmietol zahrnúť do absolutória 
pre Komisiu za rok 2012 obavy z absencie 
štatútu medzinárodnej organizácie pre 
medzinárodnú riadiacu skupinu, ako aj 
iné obavy, ktoré sa znovu opakujú; preto 
je prekvapený záverom správy úradu 
OLAF, ktorá prenikla na verejnosť, 
najmä o tom, že nedošlo k podvodom 
alebo korupcii, ale že existujú pochybnosti 
o medzinárodnom štatúte medzinárodnej 
pracovnej skupiny po 24 rokoch po jej 
zriadení ako medzinárodnej organizácie; 
pripomína, že je to v úplnom rozpore s 
opakovaným právnym stanoviskom 
Komisie; zdôrazňuje, že medzinárodná 
riadiaca skupina je organizácia, ktorá 
20 rokov pracuje pre Komisiu a členské 
štáty a ktorá sa špecializuje na realizáciu 
projektov výlučne v krajinách, ktoré čelia 
kríze alebo mimoriadnej situácii, pričom 
dosiahla výsledky a získala vynikajúcu 
povesť, ktoré boli uznané Komisiou a 
medzinárodným spoločenstvom; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 

Odsek 296 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 296a. so znepokojením poukazuje na 
veľké rozdiely v nákladoch na preklad 
medzi jednotlivými európskymi 
inštitúciami; v tejto súvislosti žiada, aby 
medziinštitucionálna pracovná skupina 
pre preklad uviedla príčiny týchto 
rozdielov a navrhla riešenia s cieľom 
odstrániť túto nerovnováhu a dosiahnuť 
harmonizáciu nákladov na preklady pri 
zachovaní najvyššej kvality a jazykovej 
rozmanitosti; vyzýva pracovnú skupinu, 
aby na tento účel určila oblasti, v ktorých 
možno posilniť spoluprácu alebo 
medziinštitucionálne dohody; cieľom 
pracovnej skupiny bude tiež vytvoriť 
jednotnú metodiku prezentácie nákladov 
na preklad pre všetky inštitúcie s cieľom 
zjednodušiť analýzu a porovnávanie 
nákladov; pracovná skupina by mala 
predložiť tieto výsledky do konca roka 
2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa 
aktívne zúčastňovali na jej práci; v tejto 
súvislosti poukazuje na zásadný význam 
zachovania viacjazyčnosti v európskych 
inštitúciách s cieľom zaručiť rovnosť 
zaobchádzania a príležitostí pre všetkých 
občanov Únie; pracovná skupina by mala 
opätovne naštartovať 
medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom 
vymieňať si najlepšie postupy a výsledky; 
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