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20.4.2016 A8-0140/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 62 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 

uplatňovala článok 32 ods. 5 nového 

nariadenia o rozpočtových pravidlách, keď 

je miera chybovosti neustále vysoká, a aby 

následne zistila nedostatky kontrolných 

systémov, analyzovala náklady a prínosy 

možných nápravných opatrení a prijala 

alebo navrhla vhodné opatrenia, ako je 

zjednodušenie, zlepšenie kontrolných 

systémov a prepracovanie programov alebo 

dodávateľských systémov, pred 

hodnotením programového obdobia 2014 

– 2020 v polovici trvania; 

62. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 

uplatňovala článok 32 ods. 5 nového 

nariadenia o rozpočtových pravidlách, keď 

je miera chybovosti neustále vysoká, a aby 

následne zistila nedostatky kontrolných 

systémov, analyzovala náklady a prínosy 

možných nápravných opatrení a prijala 

alebo navrhla vhodné opatrenia, ako je 

zjednodušenie a zlepšenie kontrolných 

systémov a prepracovanie programov alebo 

dodávateľských systémov, keď sú k 

dispozícii vhodné údaje; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 118 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

118. vyjadruje znepokojenie nad údajmi 

siete Eurodad o praní špinavých peňazí, na 

základe ktorých hrozí najväčšie riziko 

takéhoto konania v Luxembursku a 

Nemecku; považuje za nevyhnutné, aby 

členské štáty plne transponovali smernicu 

Únie o praní špinavých peňazí a zaviedli 

verejný register vlastníctva spoločností 

vrátane trustov; 

118. vyjadruje znepokojenie nad údajmi 

siete Eurodad o praní špinavých peňazí; 

považuje za nevyhnutné, aby členské štáty 

plne transponovali smernicu Únie o praní 

špinavých peňazí a zaviedli verejný 

register vlastníctva spoločností vrátane 

trustov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 178 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

178. berie na vedomie, že generálny 

riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre 

výskum a inovácie podobne ako v 

predchádzajúcich rokoch vydal 

horizontálnu výhradu v súvislosti s mierou 

zostatkových chýb v žiadostiach o 

uhradenie nákladov v rámci RP7 

implementovaných priamo GR RTD a v 

platbách spoločnému podniku pre 

iniciatívu pre inovačné lieky, kde 

odhadované zostatkové riziko je 3 % a 

odhadovaný dosah predstavuje 111,39 

milióna EUR; 

178. berie na vedomie, že generálny 

riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre 

výskum a inovácie podobne ako v 

predchádzajúcich rokoch vydal 

horizontálnu výhradu v súvislosti s mierou 

zostatkových chýb v žiadostiach o 

preplatenie nákladov v rámci RP7 

implementovaných priamo GR RTD; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 179 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

179. berie na vedomie, že niektoré časti 

výdavkov RP7 neboli zahrnuté do rezervy, 

ak boli k dispozícii dôkazy o tom, že riziká 

(a teda miery zostatkovej chybovosti) sú 

výrazne nižšie ako za všetky výdavky; v 

rámci RTD sa to týka výdavkov 

spoločného podniku F4E, spoločného 

podniku Čisté nebo a spoločného podniku 

pre palivové články a vodík; mimo GR 

RTD to platí aj pre výdavky Výkonnej 

agentúry pre výskum v rámci programu 

Marie Curie a všetky výdavky Výkonnej 

agentúry Európskej rady pre výskum; 

179. berie na vedomie, že niektoré časti 

výdavkov RP7 neboli zahrnuté do rezervy, 

ak boli k dispozícii dôkazy o tom, že riziká 

(a teda miery zostatkovej chybovosti) sú 

výrazne nižšie ako pri všetkých výdavkoch; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 245 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

245. je znepokojený porušovaním 

pravidiel verejného obstarávania počas 

výberového konania monitorovacích 

systémov IT vo finančných obdobiach 

2007 – 2013 a 2020 – 2014, čo takisto 

viedlo k podozreniu z podvodu; 

konštatuje, že tieto chyby odhalili české 

kontrolné orgány; plne podporuje 

stanovisko Komisie, na základe ktorého by 

sa nemali uskutočniť nijaké platby, kým 

sa neprijmú príslušné nápravné opatrenia 

a neskončí policajné vyšetrovanie; 

245. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

podľa Dvora audítorov je od roku 2009 

nedodržiavanie pravidiel verejného 

obstarávania trvalým a významným 

zdrojom chýb; 

 

 1 Osobitná správa Európskeho dvora 

audítorov č. 10/2015 o opatreniach 

prijatých členskými štátmi a Komisiou na 

riešenie problematiky chýb v oblasti 

verejného obstarávania v oblasti kohézie. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 259 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

259. pripomína, že v správe českého 

kontrolného úradu OPTP/2014/SM/01 o 

postupe obstarávania monitorovacieho 

systému na roky 2014 – 2020, ktorú 

Komisia dostala v apríli 2015, sa uvádzajú 

neoprávnené výdavky vo výške 9 miliónov 

EUR; víta, že Komisia vydala písomné 

upozornenie na možné prerušenie platieb 
a vyzvala české orgány, aby uplatnili 

primerané finančné opravy; chce vedieť, 

ako Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF) zhodnotil situáciu; 

259. pripomína správy orgánov auditu, 

ktoré Komisia zaniesla do svojej 

evidencie, a víta, že Komisia vydala 27 

písomných varovaní, kde upozorňuje na 

možnosť porušenia platieb (16 varovaní 

GR pre regionálnu a mestskú politiku a 

11 varovaní GR pre zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie) a vyzýva 

príslušné orgány, aby uplatnili primerané 

finančné opravy; chce vedieť, ako 

Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF) zhodnotil situáciu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh rozhodnutia 

Odsek 334 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

334.  s veľkým znepokojením konštatuje, 

že podľa správy o riadení vonkajšej 

pomoci v prípade 2 598 projektov 

pod vedením delegácií EÚ; 

–  – 805 projektov v hodnote 13,7 

miliardy EUR (45,53 % 

celkovej sumy) mešká, 

–  610 projektov v hodnote 9,9 

miliardy EUR (32,96 %) 

nenaplní pôvodne stanovené 

ciele, 

–  500 projektov v hodnote 8,6 

miliardy EUR (29 %) mešká a 

nenaplní pôvodne stanovené 

ciele, 

–  915 projektov v hodnote 15 

miliárd EUR (50 %) buď 

mešká, alebo nenaplní 

pôvodne stanovené ciele, 

–  opatrenia rozpočtovej podpory 

sa podieľajú na takmer pätine 

projektov s najväčšími 

problémami; 

 

vypúšťa sa 

Or. en 
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