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Pozměňovací návrh  1 

Tibor Szanyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. připomíná, že rok 2014 je prvním rokem 

provádění nového víceletého finančního 

rámce (VFR), který určuje objem a 

rozdělení výdajů Unie na období 2014–

2020, a proto je míra plnění nižší než v 

předcházejících letech; 

2. připomíná, že rok 2014 byl přípravným 

rokem, protože je prvním rokem provádění 

nového víceletého finančního rámce 

(VFR), který určuje objem a rozdělení 

výdajů Unie na období 2014–2020, a proto 

je míra plnění nižší než v předcházejících 

letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. v této souvislosti považuje za důležité 

uvést, že ve zprávě Účetního dvora za rok 

2014 se kapitola zahrnující rozvoj 

venkova, životní prostředí, rybolov a 

zdraví vyznačuje nejvyšší mírou chyb (6,2 

% oproti průměrné hodnotě 4,4 %); 

zdůrazňuje, že tato míra chyb zahrnuje 

všechny oblasti politiky obsažené v této 

kapitole; 

4. v této souvislosti je vážně znepokojen 

tím, že podle zprávy Účetního dvora za rok 

2014 obsahuje kapitola zahrnující rozvoj 

venkova, životní prostředí, rybolov a 

zdraví nejvyšší míru chyb (6,2 % oproti 

průměrné hodnotě 4,4 %); dále konstatuje, 

že co se týče hlavních nedostatků 

zjištěných Účetním dvorem, řada z nich se 

velmi podobala nedostatkům, na které 

upozorňoval již v předchozích třech 

letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 
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Bod 25 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

25. na základě dostupných údajů a zprávy 

o plnění je toho názoru, že lze Komisi 

udělit absolutorium za plnění rozpočtu na 

rozpočtový rok 2014 v oblasti politiky 

životního prostředí, klimatu, veřejného 

zdraví a bezpečnosti potravin. 

25. na základě dostupných údajů a zprávy 

o plnění je toho názoru, že Komisi nelze 

udělit absolutorium za plnění rozpočtu na 

rozpočtový rok 2014 v oblasti politiky 

životního prostředí, klimatu, veřejného 

zdraví a bezpečnosti potravin, jelikož 

Účetní dvůr nevydal kladné prohlášení 

o věrohodnosti. 

Or. en 

 

 

 


