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11.4.2018 A8-0137/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže v tomto ohľade by sa 

oprava miery chybovosti mala uplatňovať 

len na auditované prvky, a nie na celý 

rozpočet, keďže samotné korekcie sa 

uskutočňovali iba v prípade 

kontrolovaných prvkov; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. víta skutočnosť, že Dvor audítorov 

vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti 

účtovnej závierky za rok 2016, ako to robí 

od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel 

k záveru, že v príjmoch sa v roku 2016 

nevyskytli významné chyby; 

s uspokojením konštatuje, že príslušné 

záväzky zaznamenané v účtovnej závierke 

za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú 

zo všetkých významných hľadísk zákonné 

a riadne; 

17. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Dvor audítorov nemal vo 

svojom stanovisku výhrady k spoľahlivosti 

účtovnej závierky za rok 2016, ako sa to 

opakuje od roku 2007, čo medzi bežnými 

občanmi vyvoláva neistotu, či pomerne 

vysoký rozpočet EÚ spĺňa alebo nespĺňa 

usmernenia týkajúce sa prijateľnej miery 

chybovosti, čo opäť nespĺňa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. s uspokojením konštatuje, že 

prvýkrát po 23 rokoch Dvor audítorov 

vydal kvalifikované (nie negatívne) 

stanovisko k zákonnosti a riadnosti platieb 

súvisiacich s účtovnou závierkou, čo 

znamená, že podľa Súdneho dvora nastalo 

výrazné zlepšenie v hospodárení s 

finančnými prostriedkami Únie a tiež že 

významná chybovosť sa obmedzila najmä 

na výdavky spojené s preplácaním 

nákladov, čo predstavuje približne 

polovicu kontrolovaných súborov; 

22. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že prvýkrát po 23 rokoch 

Dvor audítorov vydal kvalifikované (nie 

negatívne) stanovisko k zákonnosti a 

riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou 

závierkou, čo znamená, že podľa Súdneho 

dvora nastalo výrazné zlepšenie v 

hospodárení s finančnými prostriedkami 

Únie a tiež že významná chybovosť sa 

obmedzila najmä na výdavky spojené s 

preplácaním nákladov, čo predstavuje 

približne polovicu kontrolovaných 

súborov; k tomuto záveru sa dospelo na 

základe mylného predpokladu, že oprava 

miery chybovosti, ku ktorej došlo len v 

prípade auditovaných prvkov, bola použitá 

v rámci celého rozpočtu, čo očividne 

nebola (pozri odsek 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 94 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

94. poznamenáva, že Írsko vykázalo, že 

HND v roku 2015 narástol veľmi výrazne, 

a to v dôsledku presunu aktív 

nadnárodných spoločností súvisiacich 

s výskumom a vývojom do krajiny; 

94. poznamenáva, že Írsko vykázalo, že 

HND v roku 2015 narástol veľmi výrazne, 

a to v dôsledku presunu aktív 

nadnárodných spoločností súvisiacich 

s výskumom a vývojom do krajiny, čo 

spôsobilo nárast príspevkov Írska, ktoré 

sa musia preskúmať so zreteľom na 

udelenie zľavy Írsku na rok 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 99 – písmeno c 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

c) v spolupráci s členskými štátmi 

analyzovala všetky potenciálne dôsledky 

nadnárodných činností na odhad HND a 

poskytla im usmernenia, ako pristupovať k 

týmto činnostiam pri zostavovaní 

národných účtov; 

c) v spolupráci s členskými štátmi 

analyzovala všetky potenciálne dôsledky 

nadnárodných činností na odhad HND a 

poskytla im usmernenia, ako pristupovať k 

týmto činnostiam pri zostavovaní 

národných účtov; v prípade potreby 

poskytla zľavy krajinám, na ktoré mali 

činnosti týchto nadnárodných spoločností 

nepriaznivý vplyv; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 175 – úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

175. v tejto súvislosti víta: 175. v tejto súvislosti berie na vedomie: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 176 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

176. Na druhej strane vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že: 

vypúšťa sa 

a) projekty metra v Aténach 

(predĺženie linky 3 do Pirea) a v Solúne 

(základná línia) zaznamenali vážne 

oneskorenia, ktoré si vyžadujú ich 

predĺženie do programového obdobia 

2014 – 2020; 

 

b) niektoré kľúčové projekty v 

železničnej doprave, odvetví digitálnych 

technológií a energetike boli zrušené 

alebo meškajú, v dôsledku čoho boli 

zrušené alebo prenesené v celom rozsahu 

do programového obdobia 2014 – 2020; 

 

c) veľkú časť infraštruktúry riadenia 

odpadových vôd a nakladania s tuhým 

odpadom stále treba dokončiť; 

 

Or. en 



 

AM\1150823SK.docx  PE618.415v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2018 A8-0137/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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

Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 216 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

216. konštatuje, že približne 72 % 

podpory sa vypláca poľnohospodárskym 

podnikom s rozlohou medzi 5 a 250 

hektármi, ktoré sú vo všeobecnosti 

rodinné; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 219 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

219. zastáva názor, že poľnohospodárske 

podniky s väčšími príjmami nevyhnutne 

nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na 

stabilizovanie príjmov ako malé 

poľnohospodárske podniky v obdobiach 

nestability príjmov, pretože na zvýšenie 

odolnosti môžu využiť úspory z rozsahu; 

219. zastáva názor, že poľnohospodárske 

podniky s väčšími príjmami nevyhnutne 

nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na 

stabilizovanie príjmov ako malé 

poľnohospodárske podniky v obdobiach 

nestability príjmov, pretože na zvýšenie 

odolnosti môžu využiť úspory z rozsahu, a 

preto odporúča, aby Komisia s cieľom 

nápravy tejto nerovnováhy ustanovila 

pohyblivé rozpätie, keď by dotácie klesali 

s narastajúcou veľkosťou 

poľnohospodárskeho podniku; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 292 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 292a. pripomína prísľub predsedu 

Komisie Junckera európskemu 

ombudsmanovi, že bývalý predseda 

Komisie Barroso bude prijímaný iba ako 

zástupca záujmových skupín; pripomína 

stanovisko ad hoc etického výboru 

týkajúce sa nového zamestnania pána 

Barrosa vo funkcii poradcu spoločnosti 

Goldman Sachs, že je prijateľné iba v 

prípade, ak sa pán Barroso zaviaže, že 

nebude za spoločnosť Goldman Sachs 

lobovať; 

Or. en 

 

 


