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24.4.2017 A8-0160/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poznamenáva, že v čase, keď sa 

tento pracovný dokument vypracovával, 

Komisia už predložila svoj návrh na 

zriadenie programu na podporu 

štrukturálnych reforiem (SRSP); víta, že 

Komisia zjavne zohľadnila odporúčania 

Dvora audítorov, a verí, že SRSP bude 

silným nástrojom technickej pomoci na 

základe záverov vyvodených pracovnou 

skupinou pre Grécko (TFGR); 

33. poznamenáva, že v čase, keď sa 

tento pracovný dokument vypracováva, 

Komisia už predložila svoj návrh na 

zriadenie programu na podporu 

štrukturálnych reforiem (SRSP); víta, že 

Komisia zjavne zohľadnila odporúčania 

Dvora audítorov, a verí, že SRSP bude 

silným nástrojom technickej pomoci na 

základe záverov vyvodených TFGR; 

konštatuje, že TFGR sa pri vyvodzovaní 

záverov a poučení vôbec neusiluje 

o zahrnutie sociálnych nákladov 

rozličných programov na obyvateľstvo 

Grécka, pričom tieto náklady boli značné; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 118 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

118. chápe cieľ EIT podporovať 

spoluprácu medzi oblasťami vyššieho 

vzdelávania, výskumu a inovácie; 

poznamenáva, že spoločnosti môžu často 

získať najviac, keďže sú zákonnými 

vlastníkmi inovačného produktu, ktorý sa 

uvedie na trh, z čoho budú mať finančný 

zisk; zdôrazňuje, že v tejto situácii treba 

zvážiť možnosť začleniť do modelu 

spolupráce štruktúru, v rámci ktorej by sa 

dané prostriedky mohli aspoň čiastočne 

vrátiť späť do EIT; 

118. chápe cieľ EIT podporovať 

spoluprácu medzi oblasťami vyššieho 

vzdelávania, výskumu a inovácie; zastáva 

názor, že spoločnosti môžu nakoniec 

získať najviac ako zákonní vlastníci 

inovačného produktu, ktorý sa uvedie na 

trh, z čoho budú mať finančný zisk; 

zdôrazňuje, že v tejto situácii treba 

do modelu spolupráce začleniť štruktúru, 

v rámci ktorej budú dané prostriedky 

prúdiť spolu s dohodnutým 

(navrhovaným rovnakým) podielom na 

zisku späť do EIT; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 122 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

122. víta správu Dvora audítorov, 

súhlasí s jeho odporúčaniami a vyjadruje 

potešenie nad tým, že Komisia 

odporúčania prijíma a v budúcnosti ich 

zohľadní; 

122. berie na vedomie správu Dvora 

audítorov a jeho odporúčania a vyjadruje 

potešenie nad tým, že Komisia 

odporúčania prijíma a v budúcnosti ich 

zohľadní; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 124 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

124. zdôrazňuje, že trh so službami 

nedosiahol svoj plný potenciál a že vplyv 

úspešného vykonávania smernice 

o službách na rast a zamestnanosť je veľký; 

hoci potenciálny hospodársky prínos 

úplného vykonávania smernice je stále 

neznámy, Komisia by mala vypracovať 

štúdiu s cieľom odhadnúť zvýšenie 

produkcie z hľadiska množstva čo 

najspoľahlivejšie; 

124. zdôrazňuje, že trh so službami 

nedosiahol svoj plný potenciál a že vplyv 

úspešného vykonávania smernice 

o službách na rast a zamestnanosť je veľký; 

poznamenáva však, že o základných 

službách, ako je zásobovanie vodou – 

spôsob jej dodávok a financovania – by 

mali rozhodovať jednotlivé členské štáty, 

a že uprednostňovanou možnosťou je 

zachovanie verejného vlastníctva týchto 

služieb; ďalej konštatuje, že potenciálny 

hospodársky prínos a iné účinky úplného 

vykonávania smernice sú stále neznáme 

a že Komisia by mala zadať vypracovanie 

úplne nezávislej štúdie s cieľom odhadnúť 

zvýšenie produkcie alebo straty v čo 

najspoľahlivejších kvantitatívnych 

veličinách; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

125. nabáda, aby sa smernica následne 

rozšírila na ďalšie sektory s cieľom 

dosiahnuť širšie odstránenie sektorových 

prekážok integrácie trhu, pričom konečným 

cieľom je odstránenie prekážok vnútorného 

trhu so službami a rozvinutie plného 

potenciálu rastu, konkurencieschopnosti 

a tvorby pracovných miest v Únii; 

125. LEN ak to vyplynie z výsledkov 

nezávislej štúdie o celkových vplyvoch 

a možných výsledkoch úplnejšieho 

uplatňovania smernice o službách a ak sa 

nepochybne preukáže jej sociálny prínos, 

nabáda, aby sa smernica následne rozšírila 

na ďalšie sektory s cieľom dosiahnuť širšie 

odstránenie sektorových prekážok 

integrácie trhu, pričom konečným cieľom 

je odstránenie prekážok vnútorného trhu 

so službami a rozvinutie plného potenciálu 

rastu, konkurencieschopnosti a tvorby 

pracovných miest v Únii; 

Or. en 



 

AM\1124058SK.docx  PE603.721v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

24.4.2017 A8-0160/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 126 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

126. domnieva sa, že členské štáty mohli 

lepšie využiť opatrenia stanovené 

Komisiou na podporu transpozície, 

vykonávania a presadzovania, a to najmä 

výmenou skúseností s problémami, 

s ktorými sa v rôznych štádiách postupu 

stretávajú, diskusiou o možných 

spoločných riešeniach a výmenou 

najlepších postupov; 

126. domnieva sa, že členské štáty mohli 

lepšie využiť opatrenia stanovené 

Komisiou na podporu transpozície, 

vykonávania a presadzovania, a to najmä 

výmenou skúseností s problémami, 

s ktorými sa v rôznych štádiách postupu 

stretávajú, diskusiou o možných 

spoločných riešeniach a výmenou 

najlepších postupov, predovšetkým vtedy, 

keď tieto najlepšie postupy naznačujú, 

že by bolo vhodné ustúpiť od privatizácie 

základných služieb a vrátiť sa k ich 

verejnému vlastníctvu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 161 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

161. domnieva sa, že využívanie 

finančných prostriedkov by sa malo riadiť 

zdokonalenými systémami monitorovania 

a hodnotenia na základe východiskových 

ukazovateľov, progresívnych kritérií 

a merateľných a realistických cieľov; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala všetky 

ukazovatele, referenčné hodnoty a ciele 

stanovené v súčasných programoch 

týkajúcich sa migrácie; 

161. domnieva sa, že využívanie 

finančných prostriedkov by sa malo riadiť 

zdokonalenými systémami monitorovania 

a hodnotenia na základe východiskových 

ukazovateľov, progresívnych kritérií 

a merateľných a realistických cieľov, 

pričom VŠETKY z nich by mali 

v konečnom dôsledku dbať o najlepší 

záujem tých, ktorých sa najviac dotýkajú – 

migrantov; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala všetky ukazovatele, referenčné 

hodnoty a ciele stanovené v súčasných 

programoch týkajúcich sa migrácie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 164 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

164. vyzýva Komisiu, aby sa 

konštruktívne usilovala o lepšiu 

koordináciu nástrojov, mechanizmov 

a príslušných zainteresovaných strán 

s cieľom predchádzať migračným krízam; 

164. vyzýva Komisiu, aby sa 

konštruktívne usilovala o lepšiu 

koordináciu nástrojov, mechanizmov 

a príslušných zainteresovaných strán 

najmä vrátane zástupcov samotných 

migrantov s cieľom predchádzať 

migračným krízam; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 179 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

179. víta zistenia a odporúčania uvedené 

v osobitnej správe Európskeho dvora 

audítorov č. 10/2016 s názvom Ďalšie 

zlepšenia potrebné na zabezpečenie 

účinného vykonávania postupu pri 

nadmernom deficite; 

179. berie na vedomie zistenia 

a odporúčania uvedené v osobitnej správe 

Európskeho dvora audítorov č. 10/2016 

s názvom Ďalšie zlepšenia potrebné na 

zabezpečenie účinného vykonávania 

postupu pri nadmernom deficite; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 180 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

180. odporúča, aby Komisia zvýšila 

transparentnosť postupu pri nadmernom 

deficite pravidelným zverejňovaním 

svojich hodnotení krajín týkajúcich sa 

dodržiavania štrukturálnych reforiem 

navrhnutých v rámci postupu pri 

nadmernom deficite a väčšou 

transparentnosťou pri uplatňovaní 

pravidiel; 

180. odporúča, aby Komisia prestala 

používať postup pri nadmernom deficite, 

lebo jeho vykonávanie bolo v lepšom 

prípade nesystematické a v horšom 

prípade diskriminačné, pričom väčším 

ekonomikám Únie bola ponechaná veľká 

voľnosť; tiež vzhľadom na to, že postup 
pri nadmernom deficite je len rozšírením 

takzvanej hospodárskej zvieracej kazajky 

balíka dvoch legislatívnych aktov a balíka 

šiestich legislatívnych aktov; 

Or. en 


