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20.4.2016 A8-0132/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. konštatuje však, že v roku 2014 bolo len 

na úhradu príspevkov za cestu a za účasť 

na schôdzach pre členov a náhradníkov 

výboru použitých celkom 8 277 556 EUR a 

ďalších 409 100 EUR na služobné cesty a 

cestovné výdavky zamestnancov; 

domnieva sa, že počet služobných ciest je 

mimoriadne vysoký (787), rovnako ako 

výdavky na príspevky za cestu a za účasť 

na schôdzach pre členov; domnieva sa, že 

služobné cesty členov by mali byť jasne 

opísané vo výročnej správe o činnosti 

(ďalej len „AAR“) s podrobne uvedenými 

výdavkami a analýzou nákladov a 

prínosov; zdôrazňuje, že informácie o 

služobných cestách členov sú nejasné, 

nepresné a neposkytujú jasné číselné 

údaje; naliehavo vyzýva výbor, aby do 

svojich AAR vždy zahŕňal údaje o 

služobných cestách členov; 

8. konštatuje, že v roku 2014 bolo len na 

úhradu príspevkov za cestu a za účasť na 

schôdzach pre členov a náhradníkov 

výboru použitých celkom 8 277 556 EUR a 

ďalších 409 100 EUR na služobné cesty a 

cestovné výdavky zamestnancov; 

domnieva sa, že služobné cesty členov by 

mali byť opísané vo výročnej správe o 

činnosti (ďalej len „AAR“); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. naliehavo vyzýva na široké využívanie 

videokonferencií a všetkých súvisiacich 

nástrojov s cieľom výrazne znížiť náklady; 

nerozumie tomu, akú pridanú hodnotu 

má taký vysoký počet služobných ciest do 

Grécka (77) a Talianska (125) pre občanov 

týchto krajín alebo iných občanov Únie; 

14. naliehavo vyzýva na široké využívanie 

videokonferencií a všetkých súvisiacich 

nástrojov s cieľom výrazne znížiť náklady; 

konštatuje, že v roku 2014 boli 

zorganizované služobné cesty do Grécka 

(77) a Talianska (125) s cieľom 

uskutočniť schôdze v členských štátoch, 

ktoré predsedajú EÚ; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. víta skutočnosť, že výbor prijal 

rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá 

týkajúce sa oznamovania nekalých 

praktík1a ktoré nadobudlo účinnosť 

1. januára 2016; domnieva sa, že 

implementácia týchto pravidiel trvala príliš 

dlho; vyzýva výbor, aby tieto pravidlá 

bezodkladne zverejnil a začal presadzovať 

a aby vo výročnej správe o činnosti 

informoval orgán udeľujúci absolutórium o 

tom, ako napreduje v ich vykonávaní; 

32. víta skutočnosť, že výbor prijal 

rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá 

týkajúce sa oznamovania nekalých 

praktík1a ktoré nadobudlo účinnosť 

1. januára 2016; domnieva sa, že 

implementácia týchto pravidiel trvala príliš 

dlho; vyzýva výbor, aby tieto pravidlá 

bezodkladne zverejnil a začal presadzovať 

a aby vo výročnej správe o činnosti 

informoval orgán udeľujúci absolutórium o 

tom, ako napreduje v ich vykonávaní; víta 

však úzku spoluprácu Výboru regiónov a 

Výboru pre Európsky štatistický systém 

(ESSC) na príprave vnútorných pravidiel 

týkajúcich sa oznamovania nekalých 

praktík, keďže spoločne využívajú 

niektoré útvary a zamestnancov; rovnako 

víta skutočnosť, že tieto pravidlá sa 

uplatňujú retroaktívne; 

__________________ __________________ 

1 Rozhodnutie Výboru regiónov č. 

508/2015 zo 17. decembra 2015 o 

pravidlách týkajúcich sa oznamovania 

nekalých praktík. 

1 Rozhodnutie Výboru regiónov č. 

508/2015 zo 17. decembra 2015 o 

pravidlách týkajúcich sa oznamovania 

nekalých praktík. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. berie na vedomie, že podľa výboru sa 

počas rozpočtového roka 2014 nevyskytli 

žiadne prípady konfliktu záujmov; 

naliehavo vyzýva výbor, aby zverejnil 

životopisy a vyhlásenia o záujmoch 

všetkých členov a vyšších riadiacich 

pracovníkov výboru a prijal vnútornú 

politiku a jasné pravidlá v oblasti prevencie 

a riadenia konfliktov záujmov a prípadov 

javu otáčavých dverí v súlade s 

usmerneniami, ktoré zverejnila Komisia; 

očakáva, že výbor tieto životopisy, 

vyhlásenia o záujmoch a pravidlá poskytne 

Parlamentu do konca júna 2016; 

34. berie na vedomie, že podľa výboru sa 

počas rozpočtového roka 2014 nevyskytli 

žiadne prípady konfliktu záujmov; 

naliehavo vyzýva výbor, aby zverejnil 

životopisy a vyhlásenia o záujmoch 

všetkých členov a prijal vnútornú politiku a 

jasné pravidlá v oblasti prevencie a 

riadenia konfliktov záujmov a prípadov 

javu otáčavých dverí v súlade s 

usmerneniami, ktoré zverejnila Komisia; 

očakáva, že výbor tieto životopisy, 

vyhlásenia o záujmoch a pravidlá poskytne 

Parlamentu do konca júna 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. berie na vedomie úsilie a výsledky 

výboru v zlepšovaní jeho informačnej 

a komunikačnej politiky; 

35. berie na vedomie úsilie a výsledky 

výboru v zlepšovaní jeho informačnej 

a komunikačnej politiky; nabáda výbor, 

aby posilnil medziinštitucionálnu 

spoluprácu na zlepšenie komunikácie a 

viditeľnosti, ako aj na posilnenie 

prítomnosti členov inštitúcií na národnej 

úrovni; v tejto súvislosti víta každé ďalšie 

úsilie výboru, ktoré môže zlepšiť tok 

informácií, a tým zvýšiť transparentnosť; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. dospel k záveru, že hoci je zoznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politík Únie dosť obsiahly, ich praktický 

dosah sa uvádza len nejasne a nepresne; 

žiada, aby sa uskutočnila dôkladná 

analýza silných stránok, slabých miest, 

príležitostí a rizík (SWOT) výsledkov, ako 

aj ukazovateľov SMART týkajúcich sa 

cieľov výboru spolu s vypracovaním 

prehľadu niektorých priamych výhod pre 

občanov Únie, ktoré sa majú dosiahnuť 

prostredníctvom mandátu a činností 

výboru. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

2015/2160(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. dospel k záveru, že hoci je zoznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politík Únie dosť obsiahly, ich praktický 

dosah sa uvádza len nejasne a nepresne; 

žiada, aby sa uskutočnila dôkladná 

analýza silných stránok, slabých miest, 

príležitostí a rizík (SWOT) výsledkov, ako 

aj ukazovateľov SMART týkajúcich sa 

cieľov výboru spolu s vypracovaním 

prehľadu niektorých priamych výhod pre 

občanov Únie, ktoré sa majú dosiahnuť 

prostredníctvom mandátu a činností 

výboru. 

38. dospel k záveru, že hoci je zoznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politík Únie dosť obsiahly, ich praktický 

dosah sa uvádza len nejasne a nepresne; 

vyzýva výbor, aby vypracoval prehľad 

priamych výhod pre občanov Únie, ktoré 

sa majú dosiahnuť prostredníctvom 

mandátu a činností výboru, s cieľom 

zlepšiť a optimalizovať ich vplyv v praxi; 

Or. en 

 

 


