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11.4.2018 A8-0137/10 

Pozměňovací návrh  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že v tomto 

ohledu by se oprava míry chyb měla 

uplatňovat pouze u auditovaných prvků, a 

NIKOLI u celého rozpočtu, neboť opravy 

samotné byly prováděny POUZE v 

auditovaných prvcích; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Pozměňovací návrh  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vítá skutečnost, že Účetní dvůr 

neměl ve svém stanovisku výhrady ke 

správnosti účtů v roce 2016, tak jako je 

tomu již od roku 2007, a že dospěl k 

závěru, že příjmy v roce 2016 nebyly 

zatíženy významnou mírou chyb; s 

uspokojením konstatuje, že vynaložené 

prostředky, na nichž se zakládá účetní 

závěrka za rozpočtový rok, který skončil 

dne 31. prosince 2015, jsou ve všech 

významných ohledech legální a správné; 

17. hluboce lituje skutečnosti, že 

Účetní dvůr neměl ve svém stanovisku 

výhrady ke správnosti účtů v roce 2016, 

tak jako je tomu již od roku 2007, což mezi 

běžnými občany vyvolává nejistotu, zda 

značná část rozpočtu EU splňuje, či 

nesplňuje pokyny pro přijatelnou míru 

chybovosti, což je třeba říci, že nesplňuje; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Pozměňovací návrh  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. s uspokojením konstatuje, že 

Účetní dvůr poprvé za 23 let vydal 

kvalifikované (a nikoli záporné) stanovisko 

k legalitě a správnosti plateb, na nichž se 

zakládá účetní závěrka, což znamená, že 

podle názoru Účetního dvora došlo k 

významnému zlepšení řízení financí EU a 

také že se významné chyby objevily hlavně 

ve výdajích spojených s vyplácením plateb, 

které představují zhruba polovinu 

kontrolovaného základního souboru; 

22. vyjadřuje politování, že Účetní 

dvůr poprvé za 23 let vydal kvalifikované 

(a nikoli záporné) stanovisko k legalitě a 

správnosti plateb, na nichž se zakládá 

účetní závěrka, což znamená, že podle 

názoru Účetního dvora došlo k 

významnému zlepšení řízení financí EU a 

také že se významné chyby objevily hlavně 

ve výdajích spojených s vyplácením plateb, 

které představují zhruba polovinu 

kontrolovaného základního souboru; tento 

závěr byl učiněn na základě nesprávného 

předpokladu, že k opravě míry chyb, která 

byla provedena POUZE u auditovaných 

prvků, došlo v celém rozpočtu, což zcela 

jasně nedošlo (viz bod 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Pozměňovací návrh  13 

Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 94 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

94. konstatuje, že HND, který vykázalo 

Irsko, se v roce 2015 výrazně zvýšil, 

protože nadnárodní společnosti přemístily 

do země aktiva VaV; 

94. konstatuje, že HND, který vykázalo 

Irsko, se v roce 2015 výrazně zvýšil, 

protože nadnárodní společnosti přemístily 

do země aktiva VaV, což mělo za následek 

navýšení příspěvků ze strany Irska, které 

je nutné přezkoumat s cílem udělit Irsku 

pro rok 2016 slevu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Pozměňovací návrh  14 

Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 99 – písm. c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

c) ve spolupráci s členskými státy 

analyzovala všechny možné dopady 

nadnárodních činností na odhad HND a 

poskytla jim pokyny, jak tyto činnosti 

zohledňovat při sestavování národních 

účtů; 

c) ve spolupráci s členskými státy 

analyzovala všechny možné dopady 

nadnárodních činností na odhad HND a 

poskytla jim pokyny, jak tyto činnosti 

zohledňovat při sestavování národních 

účtů; v příslušných případech poskytla 

zemím, na které měly činnosti těchto 

nadnárodních společností nepříznivý 

dopad, slevy; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Pozměňovací návrh  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 175 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

175. v této souvislosti vítá: 175. v této souvislosti bere na vědomí: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Pozměňovací návrh  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 176 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

176. na druhé straně vyjadřuje 

politování nad tím, že: 

vypouští se 

a) projekty podzemní dráhy v 

Aténách (prodloužení linky č. 3 do Pirea) 

a v Soluni (základní linka) mají značná 

zpoždění, což si vynutilo přesunutí jejich 

dalších fází do programového období 

2014–2020; 

 

b) některé klíčové projekty v 

železniční dopravě a v digitálním a 

energetickém odvětví byly zrušeny nebo 

jsou v prodlení, a v důsledku toho byly 

jejich další fáze nebo celé tyto projekty 

přesunuty do programového období 2014–

2020; 

 

c) stále ještě není dobudována velká 

část infrastruktury pro zpracování 

odpadních vod a tuhých odpadů; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Pozměňovací návrh  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 216 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

216. konstatuje, že přibližně 72 % 

podpory se vyplácí zemědělským 

podnikům hospodařícím na 5 až 

250 hektarech, což jsou převážně rodinné 

podniky; 

vypouští se 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Pozměňovací návrh  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 219 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

219. je toho názoru, že příjmy větších 

zemědělských podniků by v době volatility 

příjmů neměly nutně potřebovat ke 

stabilizaci svého příjmu tutéž míru podpory 

jako menší zemědělské podniky, protože 

mohou využívat potenciálních úspor 

z rozsahu, díky čemuž by měly být 

odolnější; 

219. je toho názoru, že příjmy větších 

zemědělských podniků by v době volatility 

příjmů neměly nutně potřebovat ke 

stabilizaci svého příjmu tutéž míru podpory 

jako menší zemědělské podniky, protože 

mohou využívat potenciálních úspor 

z rozsahu, díky čemuž by měly být 

odolnější, a proto doporučuje, aby Komise 

za účelem nápravy této nerovnováhy 

ustavila klouzavou stupnici, kdy by dotace 

klesaly se zvětšující se velikostí 

zemědělského podniku; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Pozměňovací návrh  19 

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

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 292 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 292a. připomíná slib, který učinil 

předseda Komise Juncker evropskému 

veřejnému ochránci práv, že bývalý 

předseda Komise Barroso bude přijímán 

pouze jako zástupce zájmových skupin; 

připomíná stanovisko etického výboru ad 

hoc k novému zaměstnání pana Barrosa 

ve funkci poradce společnosti Goldman 

Sachs, že je přijatelné pouze tehdy, pokud 

se pan Barroso zaváže, že nebude za 

společnost Goldman Sachs lobovat; 

Or. en 

 

 


