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13.4.2018 A8-0137/51 

Pozměňovací návrh  51 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že rozpočet Unie by v 

souladu s iniciativou „rozpočet EU 

zaměřený na výsledky“ měl být 

strukturován podle politických cílů EU v 

souvislosti s VFR; připomíná, také v 

souvislosti s VFR po roce 2020, že 

rozpočet EU by měl představovat rozpočet 

se skutečnou evropskou přidanou hodnotou 

zaměřený na společné cíle EU podporující 

udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 

celé EU, kterého jednotlivé členské státy 

nemohou samy dosáhnout, a nemělo by se 

na něj tedy pohlížet jako na čistý zůstatek 

nebo na přínos pro jednotlivé členské státy; 

4. trvá na tom, že rozpočet Unie by v 

souladu s iniciativou „rozpočet EU 

zaměřený na výsledky“ měl být 

strukturován podle politických cílů EU v 

souvislosti se Smlouvami, programem 

Horizont 2020 a VFR, jakož i evropským 

pilířem sociálních práv podepsaným dne 

17. listopadu 2017; připomíná, také v 

souvislosti s VFR po roce 2020, že 

rozpočet EU by měl představovat rozpočet 

se skutečnou evropskou přidanou hodnotou 

zaměřený na společné cíle EU podporující 

udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 

celé EU, kterého jednotlivé členské státy 

nemohou samy dosáhnout, a nemělo by se 

na něj tedy pohlížet jako na čistý zůstatek 

nebo na přínos pro jednotlivé členské státy; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Pozměňovací návrh  52 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Komisi, aby urychlila 

realizaci programů politiky soudržnosti a 

souvisejících plateb s cílem zkrátit dobu 

jejich provádění nejprve na n+2 roky; 

9. vyzývá Komisi, aby urychlila 

realizaci programů politiky soudržnosti a 

souvisejících plateb s cílem zkrátit dobu 

jejich provádění nejprve na n+2 roky za 

podmínky, že to nepovede ke zhoršení 

míry čerpání prostředků a provádění 

politik Unie; naléhavě v tomto smyslu 

žádá Komisi a členské státy, aby co 

nejvíce urychlily přijímání víceletého 

finančního rámce na období po roce 2020, 

a zavazuje se, že Evropský parlament bude 

na splnění tohoto cíle spolupracovat; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Pozměňovací návrh  53 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby v souladu s 

doporučením Účetního dvora uvedeném v 

jeho výroční zprávě za rok 2016 zvýšila 

transparentnost financování migrační 

politiky a aktivně sledovala postupy 

zadávání veřejných zakázek uskutečňované 

v nouzových situacích; 

12. vyzývá Komisi, aby v souladu s 

doporučením Účetního dvora uvedeném v 

jeho výroční zprávě za rok 2016 zvýšila 

transparentnost financování migrační 

politiky a aktivně sledovala postupy 

zadávání veřejných zakázek uskutečňované 

v nouzových situacích s cílem zajistit 

odpovídající naplňování potřeb migrantů 

a uprchlíků a také nevládních organizací 

a veřejné správy, které je v Unii přijímají, 

a také zajistit financování těchto potřeb. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Pozměňovací návrh  54 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. konstatuje, že způsob řízení má na 

míru chyb jen omezený dopad, protože 

Účetní dvůr shledal tutéž odhadovanou 

míru chyb u sdíleného řízení s členskými 

státy jako u všech ostatních druhů 

operačních výdajů, které přímo řídí 

Komise, a sice 3,3 %; 

25. konstatuje, že navzdory 

historickému přesvědčení, že sdílené řízení 

vede k více chybám než přímé řízení, má 

způsob řízení jen omezený dopad, protože 

Účetní dvůr shledal tutéž odhadovanou 

míru chyb u sdíleného řízení s členskými 

státy jako u všech ostatních druhů 

operačních výdajů, které přímo řídí 

Komise, a sice 3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Pozměňovací návrh  55 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. zdůrazňuje, že Komise dospěla ve 

své výroční zprávě o řízení a výkonnosti za 

rok 2016 k závěru, že výdaje jsou zatíženy 

významnou mírou chyb, protože celkovou 

průměrnou míru chyb odhaduje na 2,1 % 

až 2,6 % (v roce 2015 činila 2,3 % až 3,1 

%) z celkových relevantních výdajů a 

související odhadovaná celková výše 

rizikové částky při platbě činí 2,9 až 3,6 

miliardy EUR (v roce 2015 činila 3,3 až 

4,5 miliardy EUR); 

34. zdůrazňuje, že Komise dospěla ve 

své výroční zprávě o řízení a výkonnosti za 

rok 2016 k závěru, že výdaje zatížené 

významnou mírou chyb se snížily, protože 

celkovou průměrnou míru chyb odhaduje 

na 2,1 % až 2,6 % (v roce 2015 činila 2,3 

% až 3,1 %) z celkových relevantních 

výdajů a související odhadovaná celková 

výše rizikové částky při platbě činí 2,9 až 

3,6 miliardy EUR (v roce 2015 činila 3,3 

až 4,5 miliardy EUR); 

Or. es 



 

AM\1150983CS.docx  PE618.415v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/56 

Pozměňovací návrh  56 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. poukazuje na to, že chyby mohou 

být opravovány více než 10 let poté, co k 

nim došlo, a že vycházet při odhadu 

dopadu budoucích oprav z chyb 

vykázaných za posledních šest let je věcně 

neopodstatněné; 

41. poukazuje na to, že vzhledem ke 

specifičnosti víceletého programování a k 

tomu, že chyby mohou být opravovány 

více než 10 let poté, co k nim došlo, je 

neúplné a věcně neopodstatněné vycházet 

při odhadu dopadu budoucích oprav z chyb 

vykázaných za posledních šest let; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Pozměňovací návrh  57 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 70 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a (nový)  žádá Komisi, aby provedla 

konzultace s odborníky z akademické obce 

s cílem definovat řádné ukazatele 

výkonnosti potřebné pro měření rozpočtu 

zaměřeného na výsledky a umožnit 

upřednostnění investic do veřejných 

statků, a reagovat tak na obavy občanů;  

Or. es 

 

 


