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24.4.2017 A8-0160/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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 181 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

181. domnieva sa, že v nadväznosti na 

konzultácie s členskými štátmi by Komisia 

mala Parlamentu pravidelne podávať 

správy o pokroku v rámci postupu pri 

nadmernom deficite jednotlivých krajín; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 182 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

182. odporúča Komisii, aby 

pokračovala v spolupráci s vnútroštátnymi 

fiškálnymi radami a zabezpečila, aby 

Európska fiškálna rada získala v rámci 

postupu pri nadmernom deficite oficiálnu 

úlohu; berie na vedomie, že 

transparentnosť sa v rámci postupu pri 

nadmernom deficite v posledných rokoch 

zlepšila, a uznáva, že určité informácie 

politicky citlivého charakteru nemožno 

vždy zverejniť; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 183 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

183. odporúča, aby sa postup pri 

nadmernom deficite dôslednejšie zameral 

na zníženie verejného dlhu; konštatuje, že 

ku koncu roka 2014 malo len 13 

členských štátov pomer dlhu k HDP nižší 

ako 60 %; upozorňuje, že napriek tomu, 

že Únia zažíva mierne hospodárske 

oživenie, niektoré členské štáty sú v 

súčasnosti výrazne zadlžené a úroveň 

verejného dlhu je vyššia ako v roku 2010; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 186 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

186. domnieva sa, že Komisia by mala 

pri uplatňovaní pravidiel v oblasti postupu 

pri nadmernom deficite zabezpečiť úzku 

koordináciu s opatreniami v oblasti 

štrukturálnych reforiem schválenými v 

rámci európskeho semestra. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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 307 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

307. s poľutovaním konštatuje, že 

postup uznávania Komisie nezohľadňuje 

niektoré z kľúčových aspektov 

udržateľnosti a spravodlivého obchodu, 

napr. konflikty týkajúce sa držby pôdy, 

nútenú alebo detskú prácu, zlé pracovné 

podmienky pre poľnohospodárov, 

nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť a 

vplyv nepriamej zmeny využívania pôdy, 

ktoré sa v rôznych kontextoch považujú sa 

mimoriadne dôležité; považuje to za 

nesúlad medzi politikami Komisie; vyzýva 

Komisiu, aby prepracovala svoje postupy 

posudzovania komplexnejším spôsobom a 

aby tieto aspekty zahrnula do svojho 

overovacieho postupu pre dobrovoľné 

schémy; vyzýva Komisiu, aby od 

dobrovoľných schém vyžadovala správy 

podávané raz ročne na základe ich 

certifikačných činností a príslušné 

informácie týkajúce sa vyššie uvedených 

rizík; 

307. s poľutovaním konštatuje, že 

postup uznávania Komisie nezohľadňuje 

niektoré z kľúčových aspektov 

udržateľnosti a spravodlivého obchodu, 

napr. a) mimoriadne rozsiahle obchodné 

dohody (CETA a TTIP ako dva príklady), 

ktoré povedú k obmedzeniu miestnej 

výroby/rozšíreniu centralizovanej výroby, 

a teda zvýšeniu objemu prepravy výrobkov 

a z neho vyplývajúcemu zvýšeniu 

znečistenia ovzdušia, b) konflikty týkajúce 

sa držby pôdy, c) nútenú alebo detskú 

prácu, d) zlé pracovné podmienky pre 

poľnohospodárov, e) nebezpečenstvo pre 

zdravie a bezpečnosť a vplyv nepriamej 

zmeny využívania pôdy, čo všetko sa v 

rôznych kontextoch považujú sa 

mimoriadne dôležité; považuje to za 

nesúlad medzi politikami Komisie; vyzýva 

Komisiu, aby prepracovala svoje postupy 

posudzovania komplexnejším spôsobom a 

aby tieto aspekty zahrnula do svojho 

overovacieho postupu pre dobrovoľné 

schémy; vyzýva Komisiu, aby od 

dobrovoľných schém vyžadovala správy 

podávané raz ročne na základe ich 

certifikačných činností a príslušné 

informácie týkajúce sa vyššie uvedených 

rizík; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 380 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

380. požaduje, so zreteľom na SPP po 

roku 2020, aby Komisia plánovala 

zlepšenie pravidiel týkajúcich sa kontrol 

krížového plnenia na mieste a vyzvala 

členské štáty, aby účinným spôsobom 

uskutočňovali svoje existujúce 

administratívne kontroly a využívali pritom 

všetky relevantné informácie; domnieva sa, 

že to umožní účinnejšie zameranie 

kľúčových kontrolných bodov; 

380. so zreteľom na SPP po roku 2020 

požaduje, aby Komisia zlepšila pravidlá 

týkajúcich sa kontrol krížového plnenia na 

mieste a vyzvala členské štáty, aby 

účinným spôsobom uskutočňovali svoje 

existujúce administratívne kontroly a a) 

využívali pritom všetky relevantné 

informácie a b) znížili počet agentúr 

zapojených do takýchto kontrol na 

minimum, čím sa zabezpečí, aby sa 

poľnohospodári nevystavovali do situácie, 

aká v súčasnosti prevláda napríklad v 

Írsku, v ktorej sú zapojené viaceré 

agentúry, z ktorých každá má svoje 

vlastné priority, pričom každá z nich sa 

môže ozvať kedykoľvek a v konečnom 

dôsledku sú všetky subjektívne; domnieva 

sa, že to umožní účinnejšie zameranie 

kľúčových kontrolných bodov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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 382 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

382. nabáda Komisiu, aby po zverejnení 

správy o výkonnosti SPP, ktorá sa má 

vypracovať do konca roku 2018, 

vypracovala metodiku na meranie 

nákladov na krížové plnenie; 

382. nabáda Komisiu, aby s cieľom 

obmedziť subjektívnosť/zaujatosť 

inšpektora pri týchto posúdeniach 

vypracovala štandardnú metodiku 

hodnotenia krížového plnenia, pričom by 

sa táto norma mala rozvíjať vo všetkých 

členských štátoch; ďalej nabáda Komisiu, 

aby po zverejnení správy o výkonnosti 

SPP, ktorá sa má vypracovať do konca 

roku 2018, vypracovala aj metodiku na 

meranie nákladov na krížové plnenie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 395 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

395. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

členské štáty nekonali spoločne s cieľom 

urýchliť spoločné obstarávanie očkovacej 

látky proti pandemickej chrípke, a uznáva, 

že chrípka je problém, ktorý každý rok 

ovplyvňuje zdravotné služby v 

jednotlivých členských štátoch; domnieva 

sa, že koordinovaný prístup v jednotlivých 

členských štátoch by bol prínosom pre 

zdravie občanov Únie a zníženie nákladov; 

395. konštatuje, že členské štáty 

nekonali spoločne s cieľom urýchliť 

spoločné obstarávanie očkovacej látky 

proti pandemickej chrípke; uznáva, že 

chrípka je problém, ktorý každý rok 

ovplyvňuje zdravotné služby v 

jednotlivých členských štátoch, 

no odporúča, aby sa vzhľadom 

na náklady spojené s každoročne 

sa meniacimi vakcínami vypracovala 

komplexná (najmä od farmaceutických 

spoločností) plne nezávislá štúdia 

zameraná na účinnosť týchto vakcín; 

domnieva sa, že koordinovaný prístup v 

jednotlivých členských štátoch bude 

prínosom pre zdravie občanov Únie a 

zníženie nákladov; 

Or. en 

 


