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11.4.2018 A8-0097/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

2017/2141(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. konštatuje, že konečné rozpočtové 

prostriedky na cestovné a denné príspevky 

pre členov predstavovali 19 561 194 EUR; 

víta podrobné rozčlenenie výdavkov 

členov týkajúcich sa položky 1004, ktoré 

výbor predložil Výboru pre kontrolu 

rozpočtu, a žiada výbor, aby toto 

rozdelenie prostriedkov na rok 2017 

začlenil do ďalšej výročnej správy o 

činnosti alebo do správy o rozpočtovom a 

finančnom hospodárení; žiada výbor, aby 

orgánu udeľujúcemu absolutórium 

poskytol posúdenie nákladov a prínosov 

misií pre Únii a pre navštívené krajiny a 

zoznam navštívených krajín v roku 2016; 

zasadzuje sa za prijatie vhodných opatrení 

s cieľom dosiahnuť úspory a zníženie 

znečistenia životného prostredia; vyzýva 

členov výboru, aby posúdili potenciál  

iných nástrojov, ktoré by mohli prispieť k 

hospodárskym úsporám, napríklad 

cestovných výdavkov; 

8. vyjadruje znepokojenie nad 

vysokou sumou výdavkov týkajúcich sa 

cestovných výdavkov a príspevkov pre 

členov výboru; konštatuje, že konečné 

rozpočtové prostriedky na cestovné a 

denné príspevky pre členov predstavovali 

19 561 194 EUR; berie na vedomie 

podrobné rozčlenenie výdavkov členov 

týkajúcich sa položky 1004, ktoré výbor 

predložil Výboru pre kontrolu rozpočtu, a 

žiada výbor, aby toto rozdelenie 

prostriedkov na rok 2017 začlenil do ďalšej 

výročnej správy o činnosti alebo do správy 

o rozpočtovom a finančnom hospodárení; 

žiada výbor, aby orgánu udeľujúcemu 

absolutórium poskytol posúdenie nákladov 

a prínosov misií pre Únii a pre navštívené 

krajiny a zoznam navštívených krajín v 

roku 2016; zasadzuje sa za prijatie 

vhodných opatrení, ako napríklad zvýšiť 

využívanie zariadení videokonferencie a 

teleprítonosti, s cieľom dosiahnuť úspory a 

zníženie znečistenia životného prostredia; 

vyzýva členov výboru, aby posúdili 

potenciál  iných nástrojov, ktoré by mohli 

prispieť k hospodárskym úsporám, 

napríklad cestovných výdavkov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

2017/2141(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyjadruje poľutovanie nad 

rozhodnutím Spojeného kráľovstva 

vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v 

tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, 

pokiaľ ide o administratívne, finančné, 

ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; 

žiada výbor a Dvor audítorov, aby vykonali 

posúdenia vplyvu a Parlament o 

výsledkoch informovali do konca roka 

2018; 

28. berie na vedomie rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej 

únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno 

robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o 

administratívne, finančné, ľudské a iné 

dôsledky tohto vystúpenia; žiada výbor a 

Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia 

vplyvu a Parlament o výsledkoch 

informovali do konca roka 2018; 

Or. en 

 


