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20.4.2016 A8-0140/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 334 – zarážka 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– 915 projektov v hodnote 15 miliárd EUR 

(50%) buď mešká, alebo nenaplní 

pôvodne stanovené ciele, 

– 915 projektov v hodnote 15 miliárd EUR 

(50%) buď čelí určitým omeškaniam pri 

ich vykonávaní, alebo je naplnenie 

jedného alebo viacerých pôvodne 

stanovených cieľov spojené s ťažkosťami, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 334 – zarážka 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– opatrenia rozpočtovej podpory sa 

podieľajú na takmer pätine projektov 

s najväčšími problémami; 

– opatrenia rozpočtovej podpory sa 

podieľajú na takmer pätine projektov 

s problémami; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 334 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 334a. víta skutočnosť, že Komisia zaviedla 

systém na monitorovanie prebiehajúcich 

projektov a že správy o riadení vonkajšej 

pomoci na konci roku poskytujú zbežné 

posúdenie projektov, ktoré čelia 

omeškaniam pri vykonávaní, alebo 

v súvislosti s ktorými hrozí, že nesplnia 

jeden alebo viacero pôvodne stanovených 

cieľov; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 334 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 334b. nabáda Komisiu, aby naďalej 

monitorovala tieto projekty a aby prijala 

príslušné opatrenia s cieľom umožniť, 

aby boli ciele projektov splnené 

v stanovenom časovom rámci; žiada 

Komisiu, aby predložila aktuálnu správu 

o stave týchto projektov a vyzýva ju, aby 

začlenila programy pomoci susedskej 

politiky do tejto správy; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 335 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 335a. konštatuje, že na základe údajov 

uvedených v správe o riadení vonkajšej 

pomoci za rok 2014 bolo navštívených 

77 % projektov, ktorým bolo podľa 

kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 

(KUV 5) udelené červené výstražné 

znamenie, zatiaľ čo 23 % navštívených 

nebolo, a že pokiaľ ide o projekty, ktorým 

bolo podľa KUV 5 udelené žlté výstražné 

znamenie, bolo navštívených 74 % 

projektov a 26 % navštívených nebolo, 

pričom z projektov, ktoré boli podľa KUV 

5 označené za bezproblémové, čiže boli 

označené zelenou farbou, bolo 

navštívených 71 % a nebolo navštívených 

29 %; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 336 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 336a. konštatuje, že akčné plány pre 22 

delegácií, ktoré splnili kritériá stanovené 

KUV v roku 2014 na menej ako 60 %, boli 

oficiálne predložené Európskemu 

parlamentu 5. novembra 2015; ďalej 

konštatuje, že závery vypracované GR 

DEVCO na základe správy o riadení 

vonkajšej pomoci boli uvedené vo 

výročnej správe o činnosti GR DEVCO za 

rok 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 339 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 339a. víta skutočnosť, že správy o riadení 

vonkajšej pomoci za rok 2014 boli 

oficiálne predložené Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

súdnemu dvoru 7. augusta 2015; 

domnieva sa, že vzhľadom na ich povahu, 

účel a obsah by jednotlivé správy o riadení 

vonkajšej pomoci mali byť používané iba 

interne, nemali by byť zverejňované 

a nemali by byť ani umiestnené na 

internetovej stránke Komisie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 340 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Amendment 

 340a. víta skutočnosť, že celková 

výkonnosť na úrovni GR zostala stabilná, 

pričom v roku 2014 splnilo svoje ciele 

celkom 15 KUV z 24 a v roku 2013 14 

KUV z 26; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 344 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

344. domnieva sa, že vedúcim delegácií 

Únie by sa počas ich náboru a pred 

vyslaním mali jasne pripomínať ich 

povinnosti v súvislosti s riadením a ich 

zodpovednosť z hľadiska spoľahlivosti 

riadenia súvisiaceho s portfóliom operácií 

ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, 

riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie 

a hodnotenie kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti), a to podávaním kvalitatívnych 

a vyčerpávajúcich správ v súvislosti so 

zostavovaním výročnej správy o činnosti, 

a malo by sa od nich dôrazne požadovať, 

aby sa nesústreďovali len politickú zložku 

svojich povinností; 

344. domnieva sa, že vedúcim delegácií 

Únie by sa počas ich náboru a pred 

vyslaním mali jasne pripomínať ich 

povinnosti v súvislosti s riadením a ich 

zodpovednosť z hľadiska spoľahlivosti 

riadenia súvisiaceho s portfóliom operácií 

ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, 

riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie 

a hodnotenie kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti), a to podávaním kvalitatívnych 

a vyčerpávajúcich správ v súvislosti 

so zostavovaním výročnej správy 

o činnosti; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 345 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 345a. uznáva, že skutočný vplyv na zistené 

ťažkosti možno vyhodnotiť až na konci 

projektu; domnieva sa, že finančný vplyv 

problémov a oneskorenia, ktoré nastávajú 

počas vykonávania projektov, by mal byť 

dôkladne meraný a že môže predstavovať 

iba veľmi obmedzenú časť výdavkov na 

projekt; konštatuje, že na základe údajov 

uvedených v správe o riadení vonkajšej 

pomoci za rok 2014 bolo navštívených 

77 % projektov, ktorým bolo podľa 

kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 

(KUV 5) udelené červené výstražné 

znamenie, zatiaľ čo 23% navštívených 

nebolo, a že pokiaľ ide o projekty, ktorým 

bolo podľa KUV 5 udelené žlté výstražné 

znamenie, bolo navštívených 74 % 

projektov a 26 % navštívených nebolo, 

pričom z projektov, ktoré boli podľa KUV 

5 označené za bezproblémové, čiže boli 

označené zelenou farbou, bolo 

navštívených 71 % a nebolo navštívených 

29 %; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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 a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 350 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 350a. víta skutočnosť, že pokiaľ ide 

o konkrétnu chybovosť a výdavky priamo 

riadené Komisiou, nevykazujú podľa 

Dvora audítorov dva druhy príslušných 

transakcií (transakcia za účasti viacerých 

darcov a transakcia v rámci rozpočtovej 

podpory) prakticky žiadne chyby; 

Or. en 

 

 


