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20.4.2016 A8-0140/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 397 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 397a. pripomína, že riadenie migračných 

tokov a rozvojová pomoc spolu úzko 

súvisia; pripomína preto, že členské štáty 

by mali previazať hospodárske záväzky s 

riešením migračnej otázky s cieľom 

zvrátiť migračné toky; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 522 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

522. domnieva sa, že SPP, ktorá je jednou 

z pôvodných európskych politík, je 

dôležitým nástrojom EÚ s veľkým 

vplyvom, nielen z hľadiska produkcie 

potravín a ekosystémových služieb, ale aj 

skutočného a potenciálneho zlepšovania 

životného prostredia, sociálno-

ekonomickej situácie a situácie v rodovej 

oblasti, ako aj pokiaľ ide o úsilie bojovať 

proti vyľudňovaniu vo vidieckych 

oblastiach, pričom treba zohľadňovať 

potrebu vypracovania koncepcie 

obehového hospodárstva; domnieva sa, že 

SPP tým prispieva k rovnováhe medzi 

regiónmi Európskej únie, keďže poskytuje 

finančnú podporu a dôležité nástroje, 

ktoré pomáhajú mladým 

poľnohospodárov začať s 

poľnohospodárskou činnosťou a 

zabezpečovať generačnú kontinuitu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 522 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 522a. konštatuje, že SPP, ktorá je jednou 

z najstarších a najlepšie zabezpečených 

európskych politík, už nie je schopná 

splniť jeden zo svojich hlavných cieľov, 

ktorým je najmä zabezpečenie dôstojného 

príjmu poľnohospodárom, a to z dôvodu 

nariadených politických variantov a 

rastúcej administratívnej záťaže; 

domnieva sa, že finančná pomoc na 

zabezpečenie udržateľnosti vytvárania 

podnikov mladými poľnohospodármi 

alebo prevodu fariem už nie je 

dostačujúca čo prispieva k vyľudňovaniu 

vidieckych oblastí; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 523 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

523. konštatuje, že GR AGRI vyvinulo v 

roku 2014 veľké úsilie spoločne s 

orgánmi členských štátov, ktoré tak môžu 

v čoraz väčšej miere predchádzať chybám 

vo výdavkoch na poľnohospodárstvo a 

vykonávať svoje programy rozvoja 

vidieka, uznáva pozitívny dosah GR 

AGRI, ktorý sa zjavne prejavuje vo 

výročnej správe EDA za rok 2014, a 

domnieva sa, že spoločne s členskými 

štátmi by ich činnosti mali byť dobrým 

základom pre ďalšie zlepšenia počas 

kľúčových rokov vo výdavkovom období 

2014 – 2020; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 530 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

530. poukazuje na to, že rozdiely v 

spôsobe vykonávania pravidiel týkajúcich 

sa viazaných platieb v jednotlivých 

členských štátoch vedú k narúšaniu 

hospodárskej súťaže, napríklad v sektore 

mlieka; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 542 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

542. očakáva, že Komisia bezodkladne 

v plnej miere využije proces zjednodušenia 

SPP, najmä pokiaľ ide o zaťažujúce 

a zložité právne predpisy v oblasti 

krížového plnenia a ekologizácie, ktoré 

v konečnom dôsledku zaťažujú 

poľnohospodárov v celej Európe; 

zdôrazňuje, že proces zjednodušenia by sa 

mal zamerať na znižovanie 

administratívnej záťaže a nemal by 

ohroziť zásady a pravidlá dohodnuté v 

rámci poslednej reformy SPP, ktoré by sa 

nemali meniť; zastáva názor, že takéto 

zjednodušenie by nemalo znamenať 

revíziu výdavkov SPP na obdobie rokov 

2013 – 2020; 

542. očakáva, že Komisia bezodkladne 

v plnej miere využije proces zjednodušenia 

SPP, najmä pokiaľ ide o zaťažujúce 

a zložité právne predpisy v oblasti 

krížového plnenia a ekologizácie, ktoré 

v konečnom dôsledku zaťažujú 

poľnohospodárov v celej Európe; 

zdôrazňuje, že proces zjednodušenia by sa 

mal zamerať na znižovanie 

administratívnej záťaže; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 547 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

547. konštatuje, že vplyv zákazu na dovoz 

poľnohospodárskych výrobkov, ktorý 

Rusko zaviedlo v polovici roka 2014, je 

veľkou výzvou; zasadzuje sa o lepšie 

riadenie v ranej fáze akýchkoľvek 

núdzových opatrení, aby sa zabezpečilo 

správne zacielenie prostriedkov alebo, ak 

je to potrebné, bezodkladné vrátenie 

neoprávnene vyžiadaných súm; v tejto 

súvislosti víta pretrvávajúce úsilie Komisie 

nájsť alternatívne trhové odbytiská pre 

poľnohospodárske prebytky a podporovať 

odvetvia, ktoré zákaz postihuje; víta úsilie 

Komisie nájsť alternatívne trhové 

odbytiská pre poľnohospodárske prebytky 

a vyzýva členské štáty, aby vyvinuli 

spoločné úsilie o odstránenie prekážok, 

pokiaľ ide o rozšírenie trhových odbytísk; 

zdôrazňuje význam dohody o TTIP, ktorá 

by mohla kompenzovať zatvorenie 

niektorých tradičných devízových trhov; 

547. konštatuje, že vplyv zákazu na dovoz 

poľnohospodárskych výrobkov, ktorý 

Rusko zaviedlo v polovici roka 2014, je 

veľkou výzvou; zasadzuje sa o lepšie 

riadenie v ranej fáze akýchkoľvek 

núdzových opatrení, aby sa zabezpečilo 

správne zacielenie prostriedkov alebo, ak 

je to potrebné, bezodkladné vrátenie 

neoprávnene vyžiadaných súm; varuje 

pred dohodou o TTIP, ktorej uplatňovanie 

by ohrozilo európske normy v oblasti 

zdravia a životného prostredia a ešte ďalej 

zhoršilo krízu v živočíšnom odvetví; 
vyzýva na zrušenie sankcií uvalených na 

Rusko s cieľom začať čo najskôr 

rokovania o opätovnom otvorení tohto 

trhu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 557 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 557a. vyzýva na pozastavenie vyplácania 

všetkej podpory tretím krajinám, ak 

poľnohospodári týchto krajín predstavujú 

konkurenciu pre európske 

poľnohospodárstvo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E – písmeno c 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(c) podmienenosť a výkonnostná rezerva – 

zásady riadneho finančného hospodárenia 

sú založené na skutočnosti, že finančné 

prostriedky Únie sa prideľujú za vhodných 

národných fiškálnych, 

makroekonomických a inštitucionálnych 

podmienok, ktoré slúžia ako predpoklad 

samotného financovania; na druhej strane 

bola ako bonus za dobré výsledky 

zavedená výkonnostná rezerva; 

(c) podmienenosť a výkonnostná rezerva – 

zásady riadneho finančného hospodárenia 

sú založené na skutočnosti, že finančné 

prostriedky Únie sa prideľujú za vhodných 

národných fiškálnych, 

makroekonomických a inštitucionálnych 

podmienok, ktoré slúžia ako predpoklad 

samotného financovania, pričom by sa 

mali zohľadňovať anomálie, čo sa týka 

deficitu, ako aj nadmerného prebytku; na 

druhej strane bola ako bonus za dobré 

výsledky zavedená výkonnostná rezerva; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o operačné 

výdavky, odhadovaná chybovosť v prípade 

výdavkov v rámci zdieľaného 

hospodárenia s členskými štátmi dosahuje 

4,6 % (2013: 4,9 %) čo je stále veľmi 

vysoká úroveň; je znepokojený tým, že v 

prípade ostatných foriem operačných 

výdavkov, kde Komisia zohráva vedúcu 

úlohu, odhadovaná úroveň chybovosti 

prudko stúpla na 4,6 % (2013:  3,7 %); 

53. rovnako ako Dvor audítorov je 

znepokojený a prekvapený, že pokiaľ ide o 

operačné výdavky, prvýkrát po dlhom čase 

sa odhadovaná chybovosť v prípade 

výdavkov v rámci zdieľaného 

hospodárenia s členskými štátmi znížila na 

4,6 % (2013:  4,9 %), čím sa vyrovnala 

chybovosti ostatných foriem operačných 

výdavkov, kde Komisia zohráva vedúcu 

úlohu, ktorá sa prudko zvýšila na 4,6 % 

(2013:  3,7 %); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. pripomína, že vždy, keď má Komisia 

dôkaz o nižšej schopnosti čerpania v 

členských štátoch, mala by posúdiť všetky 

ustanovenia o flexibilite nariadenia o VFR 

a v prvom rade navrhnúť opatrenia na 

prekonanie nedostatočnej schopnosti 

čerpania pred prijímaním ďalších 

opatrení; 

59. pripomína, že vždy, keď má Komisia 

dôkaz o nižšej schopnosti čerpania v 

členských štátoch, GR by namiesto toho 

malo posúdiť všetky ustanovenia o 

flexibilite nariadenia o VFR, aby sa 

podporila miera plnenia v tých členských 

štátoch, ktoré vykázali vyššie miery 

presunov záväzkov z roku 2014 do roku 

2015 ako súčasť technickej úpravy VFR 

dohodnutej v roku 2015; 

Or. en 

 

 


