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20.4.2016 A8-0140/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

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 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

345. vyjadruje znepokojenie nad riadením 

vonkajšej pomoci Únie v tretích 

krajinách; poukazuje na to, že každé 

druhé euro sa vypláca neskoro (v čase 

poslednej správy sa to týkalo 805 

projektov), každé tretie euro nedosiahne 

svoj zamýšľaný cieľ (týka sa 610 

projektov) a že oba nedostatky sa 

vzťahujú na každé štvrté euro (500 

projektov); je znepokojený, že pokiaľ ide o 

rozpočtovú podporu, takmer pätina (18,5 

%) opatrení mešká a nesplní cieľ, a 

takmer polovica projektov ERF má 

rovnaké problémy s vykonávaním; je 

znepokojený, že projekty, ktoré majú 

problémy, sú navštevované menej často 

než tie, ktoré problémy nemajú; žiada 

Komisiu, aby predložila aktuálnu správu o 

stave týchto projektov, a vyzýva ju, aby do 

tejto správy začlenila programy pomoci v 

rámci susedskej politiky; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 387 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

387. domnieva sa, že bývalý zamestnanec 

českého ministerstva regionálneho 

rozvoja a terajší člen kabinetu komisárky 

Crețuovej by sa nemal zaoberať 

problémami českej regionálnej politiky, 

pretože takéto poverenie predstavuje 

potenciálny konflikt záujmov; 

387. domnieva sa, že zamestnanci štátnych 

orgánov zamestnaní v súkromnej 

kancelárii európskeho komisára by 

pokiaľ možno nemali mať v pracovnej 

náplni vzťahy s vlastnými členskými 

štátmi, pokiaľ nebude riadne preverený 

akýkoľvek stret záujmov s legitímnymi 

záujmami Komisie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 209 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

209. súhlasí s názorom Komisie, že miera 

nezamestnanosti (najmä dlhodobej 

nezamestnanosti) a percentuálny podiel 

mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani 

nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy (NEET), sú príznakmi 

nesúladu na trhu práce; berie na vedomie, 

že piatimi krajinami s najvyššími úrovňami 

dlhodobej nezamestnanosti (ako podiel 

aktívneho obyvateľstva) v Únii sú Grécko 

(19,5 %), Španielsko (12,9 %), Chorvátsko 

(10,1 %), Slovensko (9,3 %) a Portugalsko 

(8,4 %), pričom priemer v EÚ je 5,1 %; a 

že krajinami s najvyššou mierou NEET sú 

Cyprus (33,7 %), Bulharsko (30,9 %), 

Maďarsko (30,3 %), Grécko (30,0 %) a 

Rumunsko (26,9 %), pričom priemer v 

Únii je 16,37 %; 

209. súhlasí s názorom Komisie, že miera 

nezamestnanosti (najmä dlhodobej 

nezamestnanosti) a percentuálny podiel 

mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani 

nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy (NEET), sú príznakmi 

nesúladu na trhu práce, ako aj 

nedostatočného dopytu spotrebiteľov a 

verejných investícií z dôvodu úsporných 

politík; berie na vedomie, že piatimi 

krajinami s najvyššími úrovňami dlhodobej 

nezamestnanosti (ako podiel aktívneho 

obyvateľstva) v Únii sú Grécko (19,5 %), 

Španielsko (12,9 %), Chorvátsko (10,1 %), 

Slovensko (9,3 %) a Portugalsko (8,4 %), 

pričom priemer v EÚ je 5,1 %; a že 

krajinami s najvyššou mierou NEET sú 

Cyprus (33,7 %), Bulharsko (30,9 %), 

Maďarsko (30,3 %), Grécko (30,0 %) a 

Rumunsko (26,9 %), pričom priemer v 

Únii je 16,37 %; 

Or. en 

 

 


