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21.10.2015 A8-0298/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. rozhodol sa prijať opatrenia aj vzhľadom 

na prebiehajúcu krízu, ktorá postihuje 

európskych poľnohospodárov, najmä 

v mliekarenskom sektore, a začleniť už do 

svojej pozície k rozpočtu na rok 2016 

podporné núdzové opatrenia, ktoré 

oznámila Komisia, vo výške 500 miliónov 

EUR; verí, že opravný list Komisie 

č. 2/2016 umožní presne určiť rozpočtové 

riadky, v ktorých sa prostriedky v tejto 

súvislosti zvýšia; víta rozhodnutie Komisie 

preniesť nevyužité rozpočtové prostriedky 

z rezervy na krízové situácie z rozpočtu na 

rok 2015 do rozpočtu na rok 2016 a 

poznamenáva, že tieto nevyužité 

prostriedky sa použijú na náhrady pre 

príjemcov priamych platieb podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1306/2013; 

6. rozhodol sa prijať opatrenia aj vzhľadom 

na prebiehajúcu krízu, ktorá postihuje 

európskych poľnohospodárov, najmä 

v mliekarenskom sektore, a začleniť už do 

svojej pozície dodatočné prostriedky pre 

rozpočet na rok 2016 prispievajúce k 

podporným núdzovým opatreniam vo 

výške 500 miliónov EUR, ktoré oznámila 

Komisia; verí, že opravný list Komisie 

č. 2/2016 umožní presne určiť rozpočtové 

riadky, v ktorých sa prostriedky v tejto 

súvislosti zvýšia, a rozsah, v akom sa 

zvýšia; pripomína, že bez opatrení, ako je 

riadenie ponuky, sa núdzová pomoc ukáže 

ako neúčinná pri riešení súčasnej 

neudržateľnosti poľnohospodárskych 

trhov, pričom spoliehanie sa na zastarané 

nástroje s cieľom účinne vyvážať naše 

štrukturálne prebytky sa už navyše 

preukázalo ako škodlivé pre trhy a 

poľnohospodárov v rozvojových 

krajinách; preto sa domnieva, že 

dodatočné finančné prostriedky by nemali 

viesť k zvýšeniu vývozu EÚ do 

rozvojových krajín pri cenách 

narúšajúcich trhy a živobytie v daných 

krajinách; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

expertným skupinám Komisie naďalej 

chýba rovnováha, pretože sú príliš 

ovplyvnené záujmami podnikov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. potvrdzuje svoju podporu programu 

ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho 

primerané financovanie; je však 

znepokojený možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi tohto programu, 

ako aj súvisiacim možným dosahom na 

rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie 

nad tým, že nemohol posúdiť úroveň 

rozpočtových prostriedkov pre ITER na 

rok 2016 oproti aktualizovanému plánu 

platieb a harmonogramu, ktorý má byť 

predložený Rade ITER až v novembri 

2015; očakáva však, že tento revidovaný 

plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 

odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 

v príslušnom uznesení o udelení 

absolutória za rok 20138, boli náležite 

zohľadnené a že finančné zdravie a 

efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 

má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 

rozpočtového zmierovacieho konania 

v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 

na tom, že je potrebná úplná 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky 

spoločného podniku Fusion for Energy do 

programu ITER; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 

20. je znepokojený pravdepodobnými 

ďalšími zdržaniami a dodatočnými 

nákladmi programu ITER, ako aj 

súvisiacim možným dosahom na rozpočet 

Únie; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, 

že nemohol posúdiť úroveň rozpočtových 

prostriedkov pre ITER na rok 2016 oproti 

aktualizovanému plánu platieb a 

harmonogramu, ktorý má byť predložený 

Rade ITER až v novembri 2015; obáva sa, 

že tento revidovaný plán neposkytne 

dostatočné dôkazy o tom, že odporúčania 

Parlamentu, ako sú stanovené v príslušnom 

uznesení o udelení absolutória za rok 2013, 

boli náležite zohľadnené a že finančné 

zdravie a efektívnosť výdavkov budú 

zabezpečené; má v úmysle predložiť túto 

otázku v rámci rozpočtového 

zmierovacieho konania v súvislosti 

s rokom 2016; okrem toho trvá na tom, že 

je potrebná úplná transparentnosť, pokiaľ 

ide o využitie príspevkov spoločného 

podniku Fusion for Energy do programu 

ITER; požaduje vytvorenie riadneho 

mechanizmu zodpovednosti, ktorý 

poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 
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8 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

8 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. potvrdzuje svoju podporu programu 

ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho 

primerané financovanie; je však 

znepokojený možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi tohto programu, 

ako aj súvisiacim možným dosahom na 

rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie 

nad tým, že nemohol posúdiť úroveň 

rozpočtových prostriedkov pre ITER na 

rok 2016 oproti aktualizovanému plánu 

platieb a harmonogramu, ktorý má byť 

predložený Rade ITER až v novembri 

2015; očakáva však, že tento revidovaný 

plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 

odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 

v príslušnom uznesení o udelení 

absolutória za rok 20138, boli náležite 

zohľadnené a že finančné zdravie a 

efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 

má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 

rozpočtového zmierovacieho konania 

v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 

na tom, že je potrebná úplná 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky 

spoločného podniku Fusion for Energy do 

programu ITER; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 

20. potvrdzuje svoju podporu programu 

ITER a je odhodlaný zabezpečiť jeho 

primerané financovanie; je však 

znepokojený možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi tohto programu, 

ako aj súvisiacim možným dosahom na 

rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie 

nad tým, že nemohol posúdiť úroveň 

rozpočtových prostriedkov pre ITER na 

rok 2016 oproti aktualizovanému plánu 

platieb a harmonogramu, ktorý má byť 

predložený Rade ITER až v novembri 

2015; očakáva však, že tento revidovaný 

plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 

odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 

v príslušnom uznesení o udelení 

absolutória za rok 20138, boli náležite 

zohľadnené a že finančné zdravie a 

efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 

má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 

rozpočtového zmierovacieho konania 

v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 

na tom, že je potrebná úplná 

transparentnosť, pokiaľ ide o využitie 

príspevkov spoločného podniku Fusion for 

Energy do programu ITER; požaduje 

vytvorenie riadneho mechanizmu 

zodpovednosti, ktorý poskytne jasný 

prehľad o sumách finančných prostriedkov 

poskytovaných na tento medzinárodný 

projekt a vyhodnotí efektívnosť ich 
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využitia; navrhuje, aby sa rozpočtové 

prostriedky zapísali do rezervy, ktorá sa 

uvoľní, len ak aktualizovaný plán 

projektu, ktorý má byť predložený v 

novembri 2015, poskytne dostatočné 

dôkazy o tom, že odporúčania Parlamentu 

boli riadne zohľadnené; 
 

8 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

8 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. je vážne znepokojený nedávnym 

tvrdením okrem iného nemeckej vlády, že 

ani harmonogram ITER, ani jeho plán 

výdavkov, ktorý už bol revidovaný smerom 

nahor, nie sú realistické; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20b. zdôrazňuje obrovský rozdiel medzi 

financovaním jadrových činností z 

rozpočtu EÚ a podporou pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov zameranú na 

budúcnosť; domnieva sa preto, že 

odstúpením od projektu ITER by sa 

uvoľnili veľmi potrebné zdroje, ktoré by 

sa mohli použiť na investície do už 

fungujúcich technológií výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20c. domnieva sa, že rozpočtový riadok 

Euratomu týkajúci sa jadrového štiepenia 

a radiačnej ochrany by sa mal 

preorientovať na vyraďovanie jadrových 

elektrární, a rovnako že rozpočtové 

prostriedky na jadrové činnosti 

Spoločného výskumného centra by sa 

mali používať iba na činnosti potrebné na 

implementáciu bezpečnostných opatrení; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyhradzuje časť rozpočtových 

prostriedkov na štandardizáciu finančného 

výkazníctva a auditu a požaduje 

vykonávanie odporúčaní Maystadtovej 

správy týkajúcich sa úlohy a zodpovednosti 

Európskej poradnej skupiny pre finančné 

výkazníctvo (EFRAG), čím sa tiež posilní 

vplyv Únie pri stanovovaní 

medzinárodných účtovných štandardov; 

21. vyhradzuje časť rozpočtových 

prostriedkov na štandardizáciu finančného 

výkazníctva a auditu a požaduje 

vykonávanie odporúčaní Maystadtovej 

správy týkajúcich sa úlohy a zodpovednosti 

Európskej poradnej skupiny pre finančné 

výkazníctvo (EFRAG), čím sa tiež posilní 

vplyv Únie pri stanovovaní 

medzinárodných účtovných štandardov; je 

znepokojený aj značnými finančnými 

prostriedkami EÚ poskytovanými Nadácii 

IFRS, ktoré nezodpovedajú chýbajúcim 

zlepšeniam týkajúcim sa zodpovednosti, 

transparentnosti a demokracie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta skutočnosť, že Komisia predložila 

komplexný balík núdzových opatrení na 

podporu európskych poľnohospodárov vo 

výške 500 miliónov EUR, najmä v 

mliekarenskom sektore, a to v situácii 

klesajúcich cien komodít a väčšej 

produkcie mlieka; zdôrazňuje, že tieto 

účinky sú najvážnejšie v odľahlých 

oblastiach, kde je sociálno-ekonomický 

význam mliekarenského sektora 

nespochybniteľný; túto sumu zahŕňa do 

svojho čítania ako vyjadrenie podpory 

oznámeniu Komisie a očakáva jej plné 

začlenenie v priebehu zmierovacieho 

konania na základe opravného listu; 

zdôrazňuje, že tento balík by sa mal 

pripojiť k radu opatrení zameraných na 

riešenie strát a dlhodobých vplyvov 

ruského embarga týkajúceho sa 

poľnohospodárskych výrobkov na 

európskych poľnohospodárov, keďže 

Rusko je druhou najdôležitejšou 

destináciou pre vývoz poľnohospodárskych 

výrobkov z Únie; 

28. berie na vedomie, že Komisia 

predložila komplexný balík núdzových 

opatrení vo výške 500 miliónov EUR na 

podporu európskych poľnohospodárov, 

najmä v mliekarenskom sektore, a to 

v situácii klesajúcich cien komodít a väčšej 

produkcie mlieka; zdôrazňuje, že tieto 

účinky sú najvážnejšie v odľahlých 

oblastiach, kde je sociálno-ekonomický 

význam mliekarenského sektora 

nespochybniteľný; túto sumu zahŕňa do 

svojho čítania a očakáva jej plné 

začlenenie v priebehu zmierovacieho 

konania na základe opravného listu; 

pripomína, že bez opatrení, ako je 

riadenie ponuky, sa núdzová pomoc ukáže 

ako neúčinná pri riešení súčasnej 

neudržateľnosti poľnohospodárskych 

trhov a hrozí, že povedie k ďalšiemu 

dumpingu poľnohospodárskych výrobkov 

EÚ v rozvojových krajinách; zdôrazňuje, 

že tento balík by sa mal pripojiť k radu 

opatrení zameraných na riešenie strát a 

dlhodobých vplyvov ruského embarga 

týkajúceho sa poľnohospodárskych 

výrobkov na európskych poľnohospodárov, 

keďže Rusko je doteraz druhou 

najdôležitejšou destináciou pre vývoz 

poľnohospodárskych výrobkov z Únie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že vývozné náhrady 

poškodzujú obchod a sú v rozpore s 

rozvojovými cieľmi EÚ; podporuje preto 

ich úplné zrušenie; 

Or. en 

 

 


