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20.4.2016 A8-0136/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

2015/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. berie na vedomie novú organizačnú 

štruktúru a zodpovedajúcu racionalizáciu 

riadiacej štruktúry pôvodne s veľkým 

počtom riadiacich pracovníkov v prospech 

menšieho počtu hierarchických vrstiev; s 

poľutovaním však konštatuje, že interný 

administratívny a finančný rámec ESVČ 

je stále príliš komplikovaný a nepružný; 

konštatuje, že súčasná štruktúra 

neumožňuje ESVČ reagovať na krízu 

včas, pričom aj čas potrebný na prístup ku 

kľúčovým informáciám je pridlhý; vyzýva 

ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou, 

Radou a členskými štátmi pripravila 

ďalšiu reformu s cieľom zefektívniť svoje 

vnútorné procesy a zjednodušiť štruktúru; 

11. berie na vedomie novú organizačnú 

štruktúru a zodpovedajúcu racionalizáciu 

riadiacej štruktúry pôvodne s veľkým 

počtom riadiacich pracovníkov v prospech 

menšieho počtu hierarchických vrstiev; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

2015/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyjadruje znepokojenie vo vzťahu k 

efektívnosti a úsiliu v rámci práce 

delegácií Únie v zahraničí; naliehavo 

žiada ESVČ, aby sa pravidelne zaoberala 

programom hodnotenia delegácií a vo 

výročnej správe o činnosti predkladala 

súhrn hlavných nedostatkov a ťažkostí, 

ktoré sa vyskytnú v rámci činnosti 

delegácií Únie na základe akčného plánu, 

ktorý sa vypracúva pre každú delegáciu na 

základe hodnotiacej misie; 

26. naliehavo žiada ESVČ, aby sa 

pravidelne zaoberala programom 

hodnotenia delegácií a vo výročnej správe 

o činnosti predkladala súhrn hlavných 

nedostatkov a ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v 

rámci činnosti delegácií Únie na základe 

akčného plánu, ktorý sa vypracúva pre 

každú delegáciu na základe hodnotiacej 

misie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

2015/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva ESVČ a EuropeAid, aby 

posilnili dohľad nad vedúcimi delegácií, 

čo sa týka ich kompetencií povoľujúcich 

úradníkov, na ktorých boli prenesené 

právomoci Komisie, s cieľom posilnenia 

ich zodpovednosti v rámci globálneho 

reťazca zabezpečovania vierohodnosti 

zabezpečením kvalitatívnych 

a vyčerpávajúcich správ (spolu s tzv. 

správou o riadení vonkajšej pomoci) v 

súvislosti s vypracovaním výročných správ 

o činnosti ESVČ a EuropeAid; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

2015/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. vyzýva ESVČ, aby posilnila 

vyvodzovanie zodpovednosti za svoje 

hlavné finančné nástroje v Afganistane, 

trustový fond pre právo a poriadok 

v Afganistane spravovaný Rozvojovým 

programom OSN, ktorý je často 

kritizovaný za zlé hospodárenie 

a nedostatočnú transparentnosť; ďalej 

pripomína, že treba účinne využívať 

všetky vhodné nástroje financovania 

budúcich misií SBOP vrátane trustových 

fondov EÚ, aby sa zabezpečilo splnenie 

politických cieľov misie a riadne finančné 

hospodárenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

2015/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. s poľutovaním konštatuje, že ESVČ 

stále chýba zastrešujúca inštitucionálna 

stratégia a vízia, čo komplikuje možnosť 

rýchlej reakcie na neočakávané udalosti v 

rýchlo sa rozvíjajúcom svete; vyzýva 

ESVČ, aby objasnila svoju víziu 

budúcnosti, a tak dala svojmu inak slabo 

vykonávanému poslaniu jasné smerovanie 

a poskytla vysokokvalitnú podporu 

inštitúciám Únie a členským štátom pri 

realizácii zahraničnej politiky; v tejto 

súvislosti vyzýva ESVČ, aby rozvíjala 

odborné znalosti týkajúce sa globálnych 

otázok, ako je zmena klímy či energetická 

bezpečnosť; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 

 


