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13.4.2018 A8-0137/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

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 85 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

85.  žiada Komisiu, aby predložila 

rozpočet Únie podľa politických cieľov 

VFR; 

85.  žiada Komisiu, aby predložila 

rozpočet Únie podľa politických cieľov 

zmlúv, Horizontu 2020 a VFR, ako aj 

Európskeho piliera sociálnych práv 

podpísaného 17. novembra 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

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 89 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. upozorňuje, že príjmy v roku 2016, 

ktorých sa týka kvantifikovaná výhrada, 

predstavujú približne 517 miliónov EUR z 

celkovej sumy 20,1 miliardy EUR 

tradičných vlastných zdrojov: t. j. 2,5 % 

tradičných vlastných zdrojov alebo 0,38 % 

všetkých zdrojov; vyzýva Komisiu, aby 

poskytla presné informácie o tomto prípade 

podvodu, ktorý môže tiež nepriamo 

ovplyvňovať základ dane z pridanej 

hodnoty niektorých členských štátov, a 

teda zdroje týkajúce sa dane z pridanej 

hodnoty, ako aj vyrovnávanie založené 

na hrubom národnom produkte, ktoré 

vykonáva Komisia; 

89. upozorňuje, že príjmy v roku 2016, 

ktorých sa týka kvantifikovaná výhrada, 

predstavujú približne 517 miliónov EUR z 

celkovej sumy 20,1 miliardy EUR 

tradičných vlastných zdrojov: t. j. 2,5 % 

tradičných vlastných zdrojov alebo 0,38 % 

všetkých zdrojov; vyzýva Komisiu, aby 

poskytla presné informácie o tomto prípade 

podvodu, ktorý môže tiež nepriamo 

ovplyvňovať základ dane z pridanej 

hodnoty niektorých členských štátov, a 

teda zdroje týkajúce sa dane z pridanej 

hodnoty, ako aj vyrovnávanie založené 

na hrubom národnom produkte, ktoré 

vykonáva Komisia; vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala akčný plán s cieľom 

zabezpečiť úplné a včasné vykonávanie 

právnych predpisov týkajúcich sa DPH v 

každom členskom štáte s cieľom 

zabezpečiť tento zdroj vlastných zdrojov 

Únie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

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 103 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. poukazuje na to, že ak by Komisia 

alebo nezávislí audítori všetky tieto 

informácie, ktoré mali k dispozícii, riadne 

použili, odhadovaná chybovosť pre túto 

kapitolu by bola o 1,2 % nižšia; 

103. poukazuje na to, že ak by Komisia 

alebo nezávislí audítori všetky tieto 

informácie, ktoré mali k dispozícii, riadne 

použili, odhadovaná chybovosť pre túto 

kapitolu by bola o 2,9 % nižšia; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

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 133 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

133. víta, že GR REGIO v odpovedi na 

otázky Parlamentu uviedlo podrobné 

odporúčania pre jednotlivé krajiny; 

133. víta, že GR REGIO v odpovedi na 

otázky Parlamentu uviedlo podrobné 

odporúčania pre jednotlivé krajiny; berie 

však náležito na vedomie, že podľa 

odpovede komisára Oettingera na list 

spravodajcu výročné správy o činnosti 

podrobne neinformujú o vykonávaní 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

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 134 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

134. uvedomuje si, že niektoré 

ustanovenia revidovaného nariadenia 

o rozpočtových pravidlách týkajúce sa 

politiky súdržnosti by mali nadobudnúť 

účinnosť so spätnou platnosťou; 

134. uvedomuje si, že niektoré 

ustanovenia revidovaného nariadenia 

o rozpočtových pravidlách týkajúce sa 

politiky súdržnosti by mali nadobudnúť 

účinnosť so spätnou platnosťou; víta 

dohodu dosiahnutú v decembri 2017, 

prostredníctvom ktorej toto uplatnenie so 

spätnou platnosťou zabezpečuje právnu 

istotu pre všetky zúčastnené strany a je 

dôsledne monitorované Parlamentom, 

Komisiou a Radou; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

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 135 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

135. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

takéto úpravy môžu viesť k ďalším 

chybám, keďže programy a projekty boli 

vybrané na základe právnych predpisov, 

ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2014; 

vypúšťa sa  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

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 136 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

136. berie na vedomie, že Dvor 

audítorov po prvýkrát vyjadril výrok 

s výhradou k zákonnosti a riadnosti platieb 

súvisiacich s účtovnou závierkou; 

zdôrazňuje, že systémy založené na 

uhrádzaní nákladov sú náchylnejšie na 

chyby ako systémy založené na nárokoch; 

poukazuje však na to, že údaje 

zaznamenané v rámci okruhu 

„Hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť“ sa v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom zásadným 

spôsobom nezmenili; 

136. s uspokojením konštatuje, že Dvor 

audítorov po prvýkrát vyjadril výrok 

s výhradou – a nie negatívny – 

k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich 

s účtovnou závierkou; zdôrazňuje, že 

systémy založené na uhrádzaní nákladov sú 

náchylnejšie na chyby ako systémy 

založené na nárokoch; víta, že údaje 

zaznamenané v rámci okruhu 

„Hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť“ v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom pokračujú v trende zlepšenia (z 

5,2 % v roku 2015 na 4,8 % v roku 2016). 

Or. es 

 

 


