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12.4.2018 A8-0137/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. trvá na tom, aby sa v dôsledku 

iniciatívy „rozpočet zameraný na 

výsledky“ predložil rozpočet Únie na 

základe politických cieľov Únie pre VFR; 

pripomína, a to aj s ohľadom na viacročný 

finančný rámec po roku 2020, že rozpočet 

Únie by mal byť rozpočtom so skutočnou 

európskou pridanou hodnotou zameranou 

na spoločné ciele Únie, ako je podpora 

udržateľného hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja v celej Únii, ktoré nie 

je možné dosiahnuť na úrovni 

jednotlivých členských štátov samostatne, 

a preto by sa nemal vnímať len ako čistá 

súvaha alebo výhody pre členské štáty 

oddelene; 

4. trvá na tom, aby sa v dôsledku 

iniciatívy „rozpočet zameraný na 

výsledky“ predložil rozpočet Únie na 

základe politických cieľov Únie pre VFR; 

pripomína, a to aj s ohľadom na viacročný 

finančný rámec po roku 2020, že rozpočet 

Únie by mal byť rozpočet so skutočnou 

európskou pridanou hodnotou zameraný na 

spoločné ciele Únie, ktoré podporujú 

udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj 

celej Únie bez toho, aby ešte viac 

zasahoval do právomocí členských štátov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby splnila 

pôvodný cieľ výdavkov vo výške 20 % 

zapracovaním opatrení v oblasti klímy do 

rozličných výdavkových programov Únie; 

10. vyzýva Komisiu, aby splnila 

pôvodný cieľ výdavkov vo výške 20 % 

zapracovaním opatrení v oblasti klímy do 

rozličných výdavkových programov Únie 

bez toho, aby sa tým odôvodňovali ďalšie 

výdavky; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 

transparentnosť financovania migračnej 

politiky tak, ako to odporúča Dvor 

audítorov vo svojej výročnej správe za rok 

2016 a aktívne monitorovala postupy 

verejného obstarávania, keď sa uplatňujú 

v naliehavých situáciách; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. poukazuje na to, že nie sú k 

dispozícii dostatočné informácie na 

patričné vyhodnotenie finančných 

nástrojov, najmä pokiaľ ide o ich sociálny 

a environmentálny vplyv; zdôrazňuje, že 

finančné nástroje môžu dopĺňať granty, ale 

nemali by ich nahrádzať; 

21. poukazuje na to, že nie sú k 

dispozícii dostatočné informácie na 

patričné vyhodnotenie finančných 

nástrojov, najmä pokiaľ ide o ich sociálny 

a environmentálny vplyv; zdôrazňuje, že 

finančné nástroje aj granty by sa mali 

obmedziť; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. konštatuje, že tento typ 

hospodárenia má obmedzený vplyv na 

chybovosť, keďže Dvor audítorov 

konštatuje rovnakú odhadovanú chybovosť 

v rámci zdieľaného hospodárenia s 

členskými štátmi a vo všetkých ostatných 

druhoch prevádzkových výdavkov 

riadených priamo Komisiou (3,3 %); 

25. konštatuje, že tento typ 

hospodárenia má obmedzený vplyv na 

chybovosť, keďže Dvor audítorov 

konštatuje rovnakú odhadovanú chybovosť 

v rámci zdieľaného hospodárenia s 

členskými štátmi a vo všetkých ostatných 

druhoch prevádzkových výdavkov 

riadených priamo Komisiou (3,3 %); 

poznamenáva, že to relativizuje úrok 

alebo pridanú hodnotu priameho riadenia 

Komisiou a hovorí v prospech rozšírenia 

priestoru pre členské štáty; 

Or. en 



 

AM\1150790SK.docx  PE618.413v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.4.2018 A8-0137/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. poukazuje na to, že Dvor audítorov 

zistil najvyššiu odhadovanú chybovosť vo 

výdavkoch v rámci Rozvoja vidieka, 

životného prostredia, opatrení v oblasti 

klímy a rybného hospodárstva (4,9 %), 

Hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti (4,8 %) a v rámci 

Konkurencieschopnosti pre rast a 

zamestnanosť (4,1 %), zatiaľ čo najnižšia 

chybovosť bola v administratívnych 

výdavkoch (0,2 %); 

26. poukazuje na to, že Dvor audítorov 

zistil najvyššiu odhadovanú chybovosť vo 

výdavkoch v rámci Rozvoja vidieka, 

životného prostredia, opatrení v oblasti 

klímy a rybného hospodárstva (4,9 %), 

Hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti (4,8 %) a v rámci 

Konkurencieschopnosti pre rast a 

zamestnanosť (4,1 %), zatiaľ čo najnižšia 

chybovosť bola v administratívnych 

výdavkoch (0,2 %); zastáva názor, že 

vzdialenosť medzi Komisiou a 

prevádzkovou úrovňou teda súvisí s 

odhadovanú mieru chybovosti, čo má 

tendenciu zvýhodňovať miestnych 

aktérov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

celkové vystavenie rozpočtu Únie 

finančnému riziku vzrástlo v dôsledku 

značných dlhodobých záväzkov, záruk a 

právnych záväzkov, z čoho vyplýva, že v 

budúcnosti sa musí hospodáriť obozretne; 

52. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

celkové vystavenie rozpočtu Únie 

finančnému riziku vzrástlo v dôsledku 

značných dlhodobých záväzkov, záruk a 

právnych záväzkov, z čoho vyplýva, že v 

budúcnosti sa musí hospodáriť obozretne a 

šetrne; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. pripomína, že Únia v čoraz väčšej 

miere využíva finančné nástroje, a ľutuje, 

že zriadenie EFSI vytvára nové 

mechanizmy riadenia s verejnou kontrolou 

na neuspokojivej úrovni, čo si vyžaduje 

obozretnejší dohľad Parlamentu; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal výrazne zlepšiť geografické pokrytie 

EFSI; pripomína, že EFSI by mal zostať 

doplnkovým nástrojom na zvýšenie 

investícií, keďže politika súdržnosti by 

mala zostať investičnou politikou Únie; 
poukazuje však na úspešné vykonávanie a 

veľký objem súkromného kapitálu 

pritiahnutého fondom a berie na vedomie 

ďalšie dohodnuté vylepšenia týkajúce sa 

jeho transparentnosti počas rokovaní o 

predĺžení EFSI (t. j. EFSI 2.0); vyzýva 

Dvor audítorov, aby zlepšil svoj prehľad o 

fáze plánovania a čerpania prostriedkov z 

EŠIF; 

53. pripomína, že Únia v čoraz väčšej 

miere využíva finančné nástroje, a ľutuje, 

že zriadenie EFSI vytvára nové 

mechanizmy riadenia s verejnou kontrolou 

na neuspokojivej úrovni, čo si vyžaduje 

obozretnejší dohľad Parlamentu; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal výrazne zlepšiť geografické pokrytie 

EFSI; poukazuje na úspešné vykonávanie a 

veľký objem súkromného kapitálu 

pritiahnutého fondom a berie na vedomie 

ďalšie dohodnuté vylepšenia týkajúce sa 

jeho transparentnosti počas rokovaní o 

predĺžení EFSI (t. j. EFSI 2.0); vyzýva 

Dvor audítorov, aby zlepšil svoj prehľad o 

fáze plánovania a čerpania prostriedkov z 

EŠIF; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. poukazuje na to, že v súlade so 

zásadami politiky súdržnosti tvoria 

finančné prostriedky Únie značný podiel 

výdavkov niektorých členských štátov, a 

najmä, že v deviatich členských štátoch 

(Litva, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, 

Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, 

Estónsko, Slovensko) predstavujú 

nesplatené záväzky týkajúce sa EŠIF viac 

ako 15 % celkových verejných výdavkov; 

vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

pozitívnu  reklamnú kampaň s cieľom 

informovať občanov týchto krajín 

podrobnejšie o priamych výhodách 

vyplývajúcich z ich členstva; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

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 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. zdôrazňuje, že objem finančných 

prostriedkov Únie a časový rozvrh ich 

prijatia môže mať značný 

makroekonomický dosah, napríklad na 

investície, rast a zamestnanosť; 

58. zdôrazňuje, že objem finančných 

prostriedkov Únie a časový rozvrh ich 

prijatia môže mať značný 

makroekonomický dosah, napríklad na 

investície, rast a zamestnanosť, a môže 

niektoré členské štáty obrať o tak veľmi 

potrebné finančné kapacity; 

Or. en 

 

 


