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Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

2017/2141(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že konečné rozpočtové 

prostředky na výdaje na dopravu a pobyt 

členů činily 19 561 194 EUR; vítá, že 

výbor poskytl Výboru pro rozpočtovou 

kontrolu podrobný rozpis výdajů svých 

členů v souvislosti s bodem 1004, a žádá 

výbor, aby tento rozpis začlenil v roce 

2017 do své příští výroční zprávy 

o činnosti nebo do zprávy o rozpočtovém a 

finančním řízení; žádá výbor, aby orgánu 

příslušnému k udělení absolutoria poskytl 

posouzení nákladů a přínosů těchto cest 

pro Unii a navštívené země a také seznam 

zemí navštívených v roce 2016; podporuje 

přijetí odpovídajících opatření s cílem 

dosáhnout úspor a omezit znečišťování 

životního prostředí; vyzývá členy výboru, 

aby posoudili potenciál jiných nástrojů, 

které mohou přispět k úsporám, mimo jiné 

v cestovních nákladech; 

8. je znepokojen vysokou částkou v 

souvislosti s výdaji na dopravu a pobyt 

členů výboru; konstatuje, že konečné 

rozpočtové prostředky na výdaje na 

dopravu a pobyt členů činily 19 561 194 

EUR; bere na vědomí, že výbor poskytl 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu 

podrobný rozpis výdajů svých členů 

v souvislosti s bodem 1004, a žádá výbor, 

aby tento rozpis začlenil v roce 2017 do 

své příští výroční zprávy o činnosti nebo 

do zprávy o rozpočtovém a finančním 

řízení; žádá výbor, aby orgánu příslušnému 

k udělení absolutoria poskytl posouzení 

nákladů a přínosů těchto cest pro Unii a 

navštívené země a také seznam zemí 

navštívených v roce 2016; podporuje přijetí 

odpovídajících opatření, například zvýšené 

využívání videokonferencí a 

teleprezentačních technologií, s cílem 

dosáhnout úspor a omezit znečišťování 

životního prostředí; vyzývá členy výboru, 

aby posoudili potenciál jiných nástrojů, 

které mohou přispět k úsporám, mimo jiné 

v cestovních nákladech; 

Or. en 
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Zpráva A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

2017/2141(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím Spojeného království o 

vystoupení z Evropské unie; podotýká, že v 

tomto bodě nelze předvídat finanční, 

správní, lidské ani jiné důsledky spojené 

s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, 

aby provedly posouzení dopadu a 

informovaly Parlament o výsledcích do 

konce roku 2018; 

28. bere na vědomí rozhodnutí 

Spojeného království o vystoupení z 

Evropské unie; podotýká, že v tomto bodě 

nelze předvídat finanční, správní, lidské ani 

jiné důsledky spojené s vystoupením, a 

žádá výbor a Účetní dvůr, aby provedly 

posouzení dopadu a informovaly Parlament 

o výsledcích do konce roku 2018; 

Or. en 

 

 


