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20.4.2016 A8-0140/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Georgi Pirinski, 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 70 – úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. vyzýva Radu, aby prijala obozretnejšiu 

pozíciu k absolutóriu, a víta kritický postoj 

Švédska a Spojeného kráľovstva, ktoré 

žiadajú Komisiu a Dvor audítorov, aby: 

70. vyzýva Radu, aby prijala obozretnejšiu 

pozíciu k absolutóriu a požiadala Komisiu 

a Dvor audítorov, aby: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Georgi Pirinski, 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 70 – zarážka 3 – odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ponechali jednomyseľne dohodnuté 

výdavkové stropy, najmä zachovaním 

fiškálnej disciplíny v súvislosti so 

záväzkami, účinne rušili viazanosť 

nevyužitých rozpočtových prostriedkov s 

cieľom vytvoriť priestor pre nové priority 

a programy, zvýšili transparentnosť 

poskytovaním dlhodobých predpovedí, 

zabezpečili rovnováhu medzi záväzkami a 

platbami a znížili príliš vysoké hotovostné 

zostatky vo finančných nástrojoch 

vzhľadom na skutočnosť, že v týchto 

nástrojoch sa blokuje viac ako 14 miliárd 

EUR nevyužitých prostriedkov, ktoré by 

mohli byť použité na naliehavé potreby a 

priority; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Georgi Pirinski, 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 70 – zarážka 3 – odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

víta tiež výzvu Švédska a Spojeného 

kráľovstva orgánom členských štátov, aby 

lepšie využili dostupné informácie na 

predchádzanie, odhaľovanie a nápravu 

chýb pred deklarovaním výdavkov 

Komisii; 

70a. vyzýva orgány členských štátov, aby 

lepšie využili dostupné informácie na 

predchádzanie, odhaľovanie a nápravu 

chýb pred deklarovaním výdavkov 

Komisii; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. súhlasí s predsedom Dvora 

audítorov, ktorý pri predkladaní výročnej 

správy v Parlamente vyslovil názor, že 

zemepisná poloha nie je hlavnou príčinou 

chýb; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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 128 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

128. poznamenáva, že suma približne 

142,5 miliardy EUR za rok 2014 

predstavuje takmer 2 % celkových 

verejných výdavkov v členských štátoch 

Únie, alebo 1 % HDP Únie; 

128. poznamenáva, že v roku 2014 sa 

výdavky zvýšili na približne 142,5 miliardy 

EUR, čo predstavuje 285 EUR na občana 

a takmer 2 % celkových verejných 

výdavkov v členských štátoch Únie, alebo 

1 % HDP Únie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Georgi Pirinski, 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 188 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 188a. so znepokojením konštatuje rastúci 

trend smerom k financovaniu z 

európskych fondov a programov 

prostredníctvom finančných nástrojov, s 

odôvodnením zapojenia súkromného 

sektora, ktoré však so sebou nesie riziko 

straty schopnosti dohliadať a chrániť 

finančné záujmy Únie a presúva riziko 

strát na všetkých občanov EÚ; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Georgi Pirinski, 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 239 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

239. považuje za znepokojujúce, že v 21 

prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa 

dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne 

orgány dostatok informácií, aby predišli 

alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako 

tieto výdavky deklarovali Komisii, a že ak 

by sa všetky tieto informácie použili na 

opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre 

túto kapitolu by bola o 1,3 percentuálneho 

bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že 

Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch 

chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne 

orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej 

chybovosti 1,7 percentuálnym bodom; 

považuje tento stav, ktorý sa nemení už 

niekoľko rokov, za prejav nedostatočnej 

starostlivosti; 

239. považuje za znepokojujúce, že v 21 

prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa 

dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne 

orgány dostatok informácií, aby predišli 

alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako 

tieto výdavky deklarovali Komisii, a že ak 

by sa všetky tieto informácie použili na 

opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre 

túto kapitolu by bola o 1,3 percentuálneho 

bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že 

Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch 

chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne 

orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej 

chybovosti 1,7 percentuálnym bodom; 

vyzýva Komisiu, aby ďalej poskytovala 

inštruktáže, školenia a technickú pomoc 

na základe žiadostí členských štátov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Georgi Pirinski, 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 334 – úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

334. s veľkým znepokojením konštatuje, že 

podľa správy o riadení vonkajšej pomoci v 

prípade 2 598 projektov pod vedením 

delegácií Únie; 

334. so znepokojením konštatuje, že v 

správe o riadení vonkajšej pomoci 

delegácie Únie v prípade 2 598 projektov 

uvádzajú, že:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Georgi Pirinski, 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 334 – zarážka 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– 805 projektov v hodnote 13,7 miliardy 

EUR (45,53 % celkovej sumy) mešká, 

– v prípade 805 projektov v hodnote 13,7 

miliardy EUR (45,53 % celkovej sumy) sa 

zaznamenalo určité omeškanie pri ich 

vykonávaní, 

Or. en 



 

AM\1092847SK.doc  PE579.919v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0140/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Georgi Pirinski, 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 334 – zarážka 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– 610 projektov v hodnote 9,9 miliardy 

EUR (32,96 %) nenaplní pôvodne 

stanovené ciele, 

–  v prípade 610 projektov v hodnote 9,9 

miliardy EUR (32,96 %) je naplnenie 

jedného alebo viacerých pôvodne 

stanovených cieľov spojené s ťažkosťami, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Georgi Pirinski, 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 334 – zarážka 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

500 projektov v hodnote 8,6 miliardy EUR 

(29 %) mešká a nenaplní pôvodne 

stanovené ciele, 

–  v prípade 500 projektov v hodnote 8,6 

miliardy EUR (29 %) došlo pri ich 

vykonávaní k určitým omeškaniam a 

naplnenie jedného alebo viacerých 
pôvodne stanovených cieľov je spojené s 

ťažkosťami, 

Or. en 

 

 


