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20.4.2016 A8-0137/2 

Pozměňovací návrh  2 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. domnívá se, že je třeba přestat 

zdůrazňovat plnění rozpočtu jako jediný 

cíl řízení, neboť se to může negativně 

odrazit na zásadě řádného finančního 

řízení a na dosažení výsledků; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Pozměňovací návrh  3 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. vyzývá Komisi, aby neschválila novou 

lhůtu pro zavedení systému licencí 

FLEGT, ale aby stanovila jasnou lhůtu 

pro jeho provádění a budoucí financování 

podmínila jejím dodržením; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Pozměňovací návrh  4 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 98 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

98. zastává názor, že rozvojovou pomoc je 

třeba vyplácet mnohem účinněji a že tato 

pomoc musí splňovat kritéria „přidané 

hodnoty“; zdůrazňuje, že toto je jediný 

způsob, jak poskytnout lidem přijatelné 

životní podmínky a zabránit zvýšení přílivu 

ekonomických migrantů; 

98. zastává názor, že rozvojovou pomoc je 

třeba vyplácet mnohem účinněji a že tato 

pomoc musí splňovat kritéria přidané 

hodnoty; zdůrazňuje, že toto je jediný 

způsob, jak poskytnout lidem smysluplné 

podmínky pro život ; 

Or. en 



 

AM\1092794CS.doc  PE579.920v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0137/5 

Pozměňovací návrh  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 100 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

100. považuje za znepokojující, že vedoucí 

delegací Unie v zemích AKT a v ZZÚ, za 

něž nese odpovědnost ESVČ, dohlížejí na 

917 projektů, z nichž 428 má zpoždění 

nebo je splnění jejich cílů ohroženo; 

považuje za velmi znepokojující, že 

hodnota těchto projektů dosahuje výše 9 

188 milionů EUR; 

100. bere na vědomí, že na konci roku 

2014 vedoucí delegací Unie v zemích AKT 

a v ZZÚ dohlížejí na 917 projektů; 

  

Or. en 



 

AM\1092794CS.doc  PE579.920v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0137/6 

Pozměňovací návrh  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva 20.4.2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 101 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 101a. uznává, že posuzování na základě 

zpráv o řízení vnější pomoci představuje 

pouze určitý dílčí pohled na situaci 

jednotlivých projektů na konci roku a že 

skutečný dopad zjištěných problémů je 

možné posoudit teprve v době skončení 

projektu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Pozměňovací návrh  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Udělení absolutoria za rok 2014: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond 

2015/2203(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. zastává názor, že jedna čtvrtina 

finančních prostředků 11. ERF by měla 

být vyhrazena na předcházení migrační 

krizi a řízení již existujících migračních 

toků; 

102. uznává, že prostředky z ERF 

pomáhají řešit prvotní příčiny současné 

celosvětové uprchlické a migrační krize; 

zdůrazňuje, že prostředky ERF nesmějí 

být zneužívány k jiným účelům, než k 

účelům uvedeným v příslušných 

ustanoveních, tedy např. ke kontrole 

bezpečnosti hranic a účinným opatřením 

pro navracení osob; vyzývá Komisi, aby se 

konstruktivně zasadila o vytvoření 

součinnosti mezi rozpočtem Unie, ERF a 

dvoustrannou spoluprací v zájmu řešení 

problémů týkajících se prevence migrační 

krize; 

  

Or. en 

 

 


