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20.4.2016 A8-0137/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. považuje však za nevyhnutné, aby sa 

na výsledok rozpočtového hospodárenia 

nehľadelo ako na jediný cieľ v oblasti 

riadenia, pretože to môže mať nepriaznivý 

vplyv na zásadu riadneho finančného 

hospodárenia a dosahovanie výsledkov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 82a. vyzýva Komisiu, aby neschválila 

stanovenie ďalšieho cieľového termínu 

na zavedenie systému poskytovania 

koncesií FLEGT, ale aby stanovila 

jednoznačný termín na jeho zavedenie a 

podmienila budúce financovanie 

dodržaním stanoveného termínu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 98 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

98. domnieva sa, že rozvojová pomoc sa 

musí vyplácať oveľa efektívnejšie a musí 

spĺňať kritériá pridanej hodnoty; 

zdôrazňuje, že je to jediný spôsob, ako 

zabezpečiť ľuďom adekvátne životné 

podmienky a zabrániť zvýšeniu tokov 

ekonomickej migrácie; 

98. domnieva sa, že rozvojová pomoc sa 

musí vyplácať oveľa efektívnejšie a musí 

spĺňať kritériá pridanej hodnoty; 

zdôrazňuje, že je to jediný spôsob, ako 

zabezpečiť ľuďom dobré životné 

podmienky; 

Or. en 



 

AM\1092794SK.doc  PE579.920v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0137/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 100 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

100. považuje za znepokojujúce, že vedúci 

delegácií Únie v AKT a ZKÚ podliehajúci 

ESVČ spravujú 917 projektov, z ktorých 

428 je oneskorených alebo splnenie ich 

cieľov je ohrozené; považuje za veľmi 

znepokojujúce, že hodnota týchto 

projektov predstavuje 9 188 miliónov 

EUR; 

100. berie na vedomie, že ku koncu roka 

2014 vedúci delegácií Únie v AKT a ZKÚ 

spravovali 917 projektov; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101a. uznáva, že hodnotenia odvodené zo 

správ o riadení vonkajšej pomoci 

poskytujú len náčrt situácie každého 

projektu na konci roka a že skutočný 

vplyv na zistené ťažkosti možno 

vyhodnotiť až na konci projektu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF 

2015/2203(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 102 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. domnieva sa, že jedna štvrtina 

prostriedkov z jedenásteho ERF by sa 

mala vyčleniť na predchádzanie 

migračných kríz a riadenie už jestvujúcich 
migračných tokov; 

102. uznáva, že finančnými prostriedkami 

ERF sa prispieva k riešeniu prvotných 

príčin súčasnej globálnej utečeneckej a 

migračnej krízy; zdôrazňuje, že finančné 

prostriedky ERF sa nesmú zneužiť na iné 

účely ako na účely stanovené v 

ustanoveniach, ako sú bezpečnostné 

kontroly hraníc a účinné opatrenia 

týkajúce sa návratu; vyzýva Komisiu, aby 

sa konštruktívne usilovala o synergický 

účinok rozpočtu Únie, ERF a bilaterálnej 

spolupráce, aby bolo možné vyriešiť 

otázky týkajúce sa prevencie migračných 

kríz; 

  

Or. en 

 

 


