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11.4.2018 A8-0130/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

— so zreteľom na vyhlásenie 

o vierohodnosti4 vedenia účtov 

a zákonnosti a riadnosti príslušných 

operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za 

rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 

287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

— so zreteľom na vyhlásenie 

o vierohodnosti4 vedenia účtov 

a zákonnosti a riadnosti príslušných 

operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za 

rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 

287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a 

pretrvávajúci zmätok spôsobený tým, že sa 

pre ten istý súbor účtov vydávajú dve 

vyhlásenia o vierohodnosti; 

__________________ __________________ 

4 Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10. 4 Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. upozorňuje na zistenia Dvora 

audítorov o tom, že v ECB nie sú z 

organizačného hľadiska účinne oddelené 

funkcie menovej politiky a funkcie 

dohľadu a že chýbajú jasné a prísne 

pravidlá na zabránenie konfliktom 

záujmov, čo posilňuje obavy z vnútorného 

konfliktu záujmov medzi úlohou ECB 

zachovávať stabilitu eura a jej 

prudenciálnym dohľadom nad veľkými 

európskymi úverovými inštitúciami; 

25. so znepokojením berie na vedomie 

zistenia Dvora audítorov o tom, že v ECB 

nie sú z organizačného hľadiska účinne 

oddelené funkcie menovej politiky a 

funkcie dohľadu a že chýbajú jasné a 

prísne pravidlá na zabránenie konfliktom 

záujmov, čo posilňuje obavy z vnútorného 

konfliktu záujmov medzi úlohou ECB 

zachovávať stabilitu eura a jej 

prudenciálnym dohľadom nad veľkými 

európskymi úverovými inštitúciami; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. považuje z hľadiska zodpovednosti 

za neprijateľné, aby auditovaný subjekt, t. 

j. ECB, chcel sám rozhodovať o tom, ku 

ktorým dokumentom môžu mať externí 

audítori prístup11; vyzýva preto ECB, aby v 

plnej miere spolupracovala s Dvorom 

audítorov ako externým audítorom a 

poskytla mu plný prístup k informáciám v 

súlade s uvedenými pravidlami; 

28. považuje z hľadiska zodpovednosti 

za absolútne neprijateľné, aby auditovaný 

subjekt, t. j. ECB, chcel sám rozhodovať o 

tom, ku ktorým dokumentom môžu mať 

externí audítori prístup11; vyzýva preto 

ECB, aby v plnej miere spolupracovala s 

Dvorom audítorov ako externým 

audítorom a poskytla mu plný prístup k 

informáciám v súlade s uvedenými 

pravidlami; 

__________________ __________________ 

11 Obmedzenia prístupu k informáciám sú 

uvedené v prílohe II k osobitnej správe. 

11 Obmedzenia prístupu k informáciám sú 

uvedené v prílohe II k osobitnej správe. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta ambiciózne záväzky Únie 

znížiť emisie v porovnaní s úrovňami z 

roku 1990 aspoň o 20 % do roku 2020 a o 

40 % do roku 2030 a vynaložiť v 

rozpočtovom období 2014 – 2020 

minimálne 20 % svojho rozpočtu na 

opatrenia v oblasti klímy; víta celkový 

pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

podľa Dvora audítorov existuje vážne 

riziko, že cieľ týkajúci sa 20 % rozpočtu sa 

nepodarí dosiahnuť; 

68. víta ambiciózne záväzky Únie 

znížiť emisie v porovnaní s úrovňami z 

roku 1990 aspoň o 20 % do roku 2020 a o 

40 % do roku 2030 a vynaložiť v 

rozpočtovom období 2014 – 2020 

minimálne 20 % svojho rozpočtu na 

opatrenia v oblasti klímy; víta celkový 

pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

podľa Dvora audítorov existuje vážne 

riziko, že cieľ týkajúci sa 20 % rozpočtu sa 

nepodarí dosiahnuť; ďalej vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pri realizácii 

významných obchodných dohôd, ako je 

Mercosur, CETA, TTIP atď., v rámci 

ktorých sa kladie tak veľký dôraz na vývoz 

a dovoz potravín, sa vplyvom všetkej 

dodatočnej námornej, leteckej a pozemnej 

prepravy pravdepodobne zvýšia globálne 

emisie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. považuje za veľmi dôležité, aby 

Komisia neustále preukazovala dostatočné 

líderstvo a záväzok v otázkach zmeny 

klímy účinným vykonávaním Parížskej 

dohody a aby upevňovala svoju 

medzinárodnú dôveryhodnosť a nástroje 

formovania podmienok pre klimatickú 

politiku Únie a zelenú diplomaciu v 

budúcich rokoch; 

69. považuje za veľmi dôležité, aby 

Komisia neustále preukazovala dostatočné 

líderstvo a záväzok v otázkach zmeny 

klímy účinným vykonávaním Parížskej 

dohody a aby upevňovala svoju 

medzinárodnú dôveryhodnosť a nástroje 

formovania podmienok pre klimatickú 

politiku Únie a zelenú diplomaciu v 

budúcich rokoch a v tejto súvislosti žiada, 

aby Komisia vyhodnotila potenciálny 

nepriaznivý vplyv mnohých jej 

prebiehajúcich obchodných rokovaní na 

plnenie cieľov Parížskej dohody; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 247 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 247a. v súvislosti s brexitom žiada 

Komisiu, aby vyčíslila – hoci len odhadom 

– možnú stratu Únie v dôsledku toho, že 

príde o rybolovné oblasti vo vodách 

Spojeného kráľovstva, a aby ďalej 

vyčíslila – znovu hoci len odhadom – 

možnú stratu podľa rôznych druhov a 

konečne aby posúdila pravdepodobný 

vplyv na zostávajúce rybolovné oblasti 

Únie podľa jednotlivých členských štátov; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 282 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

282. keďže prístup ku kvalitnej pitnej 

vode je jednou z najzákladnejších potrieb 

občanov, zdôrazňuje, že Komisia by mala 

vyvinúť maximálne úsilie s cieľom lepšie 

monitorovať situáciu, najmä pokiaľ ide o 

oblasti malých dodávok vody, ktoré sú 

najbližšie ku koncovým používateľom; 

pripomína, že zlá kvalita pitnej vody môže 

ohroziť zdravie občanov Únie; 

282. keďže jednoduchý prístup k 

verejným dodávkam kvalitnej pitnej vody 

je jednou z najzákladnejších potrieb 

občanov, zdôrazňuje, že Komisia by mala 

vyvinúť maximálne úsilie s cieľom lepšie 

monitorovať situáciu, najmä pokiaľ ide o 

oblasti malých dodávok vody, ktoré sú 

najbližšie ku koncovým používateľom; 

pripomína, že zlá kvalita pitnej vody môže 

ohroziť zdravie občanov Únie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 286 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

286. zdôrazňuje kľúčový fakt, že 

politiky stanovovania cien vody musia 

prispievať k zefektívňovaniu a k 

pokrývaniu nákladov na využívanie vody; 

poznamenáva, že je zodpovednosťou 

členských štátov, aby zabezpečili cenovo 

dostupnú a kvalitnú pitnú vodu pre 

všetkých svojich občanov, to na základe 

premisy, že voda je spoločným majetkom a 

ľudským právom; 

286. zdôrazňuje kľúčový fakt, že 

politiky stanovovania cien vody musia 

prispievať k zefektívňovaniu a k 

pokrývaniu nákladov na využívanie vody, 

a to aj prostredníctvom všeobecného 

zdanenia; poznamenáva, že je 

zodpovednosťou členských štátov, aby 

zabezpečili cenovo dostupnú a kvalitnú 

pitnú vodu pre všetkých svojich občanov, 

to na základe premisy, že voda je 

spoločným majetkom a ľudským právom; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 326 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

326. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Dvor audítorov mal v rámci auditu 

finančnej pomoci Únie Grécku, ktorú 

riadila trojka tvorená Komisiou, Európskou 

centrálnou bankou a MMF, len obmedzený 

mandát a nedostal primerané informácie od 

ECB; nabáda ECB, aby v duchu vzájomnej 

spolupráce poskytla Dvoru audítorov 

informácie, ktoré mu umožnia vytvoriť si 

širší obraz o využívaní finančných 

prostriedkov Únie; 

326. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Dvor audítorov mal v rámci auditu 

finančných pôžičiek Únie Grécku, ktorú 

riadila trojka tvorená Komisiou, Európskou 

centrálnou bankou a MMF, len obmedzený 

mandát a nedostal primerané informácie od 

ECB; nabáda ECB, aby v duchu vzájomnej 

spolupráce poskytla Dvoru audítorov 

informácie, ktoré mu umožnia vytvoriť si 

širší obraz o využívaní finančných 

prostriedkov Únie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením 

absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 327 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

327. uznáva zložitú hospodársku situáciu 

v celej Európe, a najmä náročnú politickú 

situáciu v Grécku počas vykonávania 

finančnej pomoci Únie, ktorá mala priamy 

vplyv na efektívnosť vykonávania pomoci; 

327. uznáva zložitú hospodársku situáciu 

v celej Európe počas tohto obdobia, 

zostrenú v Grécku rozhodnutiami ECB 

odobrať Grécku prístup k svojmu 

programu nákupu dlhopisov, ktorá mala 

priamy negatívny vplyv na efektívnosť 

využívania pôžičiek poskytnutých Grécku; 

Or. en 

 

 


