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13.4.2018 A8-0137/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 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 zmlúv, 

programu horizont 2020 a VFR Únie, ako 

aj Európskeho piliera sociálnych práv 

podpísaného 17. novembra 2017; 

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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Komisiu, aby urýchlila 

plnenie programov politiky súdržnosti a s 

nimi súvisiace platby s cieľom skrátiť čas 

realizácie najskôr do roku n+2; 

9. vyzýva Komisiu, aby urýchlila 

plnenie programov politiky súdržnosti a s 

nimi súvisiace platby s cieľom skrátiť čas 

realizácie najskôr do roku n+2, pokiaľ to 

nezníži mieru absorpcie a vykonávania 

politík Únie; v tejto súvislosti naliehavo 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo 

najviac urýchlili prijatie VFR na obdobie 

po roku 2020, a zaväzuje sa, že Európsky 

parlament bude spolupracovať v záujme 

dosiahnutia tohto cieľa; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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; 

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, tak, aby sa náležite 

uspokojovali potreby a požiadavky 

migrantov a utečencov, ako aj 

prijímajúcich mimovládnych organizácií a 

verejnej správy v Únii, a rovnako aj ich 

financovanie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 v rozpore s 

historickým presvedčením, že zdieľané 

hospodárenie generuje viac chýb ako 

priame hospodárenie, má typ 

hospodárenia 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 %); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. zdôrazňuje, že Komisia v roku 

2016 vo svojej Výročnej správe 

o hospodárení a výkonnosti dospela 

k záveru, že výdavky sú ovplyvnené 

významnou chybovosťou, keďže celkový 

priemer chybovosti Komisie dosahuje 

približne 2,1 % až 2,6 % (v roku 2015 2,3 

% až 3,1 %) celkových relevantných 

výdavkov a súvisiace odhadované celkové 

výdavky vystavené riziku v čase platby 

dosahujú 2,9 až 3,6 miliardy EUR (zatiaľ 

čo v roku 2015 to bolo 3,3 až 4,5 miliardy 

EUR); 

34. zdôrazňuje, že Komisia v roku 

2016 vo svojej Výročnej správe 

o hospodárení a výkonnosti dospela 

k záveru, že výdavky ovplyvnené 

významnou chybovosťou sa znížili, keďže 

celkový priemer chybovosti Komisie 

dosahuje približne 2,1 % až 2,6 % (v roku 

2015 2,3 % až 3,1 %) celkových 

relevantných výdavkov a súvisiace 

odhadované celkové výdavky vystavené 

riziku v čase platby dosahujú 2,9 až 3,6 

miliardy EUR (zatiaľ čo v roku 2015 to 

bolo 3,3 až 4,5 miliardy EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. upozorňuje, že aj keď chyby môžu 

byť opravené viac ako 10 rokov po tom, 

ako k nim došlo, je neprirodzené založiť 

odhadovaný dosah budúcich opráv na 

základe zaznamenaných opráv za 

posledných šesť rokov; 

41. upozorňuje, že vzhľadom na 

osobitosť viacročného plánovania a 

skutočnosť, že chyby môžu byť opravené 

viac ako 10 rokov po tom, ako k nim došlo, 

je nedostatočné a neprirodzené založiť 

odhadovaný dosah budúcich opráv na 

zaznamenaných opravách za posledných 

šesť rokov; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a (nový).  vyzýva Komisiu, aby 

konzultovala s predstaviteľmi 

akademickej obce s cieľom vymedziť 

vhodné ukazovatele výkonnosti potrebné 

na vykonanie meraní iniciatívy „rozpočet 

EÚ zameraný na výsledky“ (BFOR) a 

umožniť uprednostňovanie investícií do 

verejných statkov s cieľom reagovať na 

obavy občanov;  

  

Or. es 

 

 


