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Pozmeňujúci návrh   1 

Tibor Szanyi 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 2 

 
Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že rok 2014 je plánovaný 

ako prvý rok uplatňovania viacročného 

finančného rámca (VFR), ktorého 

zámerom je určiť veľkosť a rozdelenie 

výdavkov Únie na obdobie od roku 2014 

do roku 2020, pričom v dôsledku toho je 

úroveň plnenia nižšia než v 

predchádzajúcich rokoch; 

2. pripomína, že rok 2014 bol prechodným 

rokom, keďže bol prvým rokom 
uplatňovania nového viacročného 

finančného rámca (VFR), ktorého cieľom 

je určiť objem a rozdelenie výdavkov Únie 

na obdobie od roku 2014 do roku 2020, a 

preto bola miera plnenia nižšia než v 

predchádzajúcich rokoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Odsek 4 

 
Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

4. považuje v tejto súvislosti za zaujímavé, 

že kapitola zahrnujúca rozvoj vidieka, 

ochranu životného prostredia, rybárstvo a 

zdravotníctvo vykazuje podľa správy EDA 

za rok 2014 najvyššiu mieru chybovosti na 

úrovni 6,2 %, pričom priemer je 4,4 %; 

zdôrazňuje, že táto miera chybovosti sa 

týka všetkých oblastí politík obsiahnutých 
v tejto kapitole; 

4. konštatuje v tejto súvislosti s vážnym 

znepokojením, že kapitola zahrnujúca 

rozvoj vidieka, ochranu životného 

prostredia, rybárstvo a zdravotníctvo 

vykazuje podľa správy EDA za rok 2014 

najvyššiu mieru chybovosti na úrovni 6,2 

%, pričom priemer je 4,4 %; ďalej 

konštatuje, že mnohé z hlavných 

nedostatkov, ktoré zistil EDA, boli veľmi 

podobné nedostatkom zisteným v priebehu 

predchádzajúcich troch rokov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Julie Girling 
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Návrh stanoviska 

Odsek 25 

 
Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh 

25. domnieva sa, že na základe dostupných 

údajov a správy o plnení možno Komisii 

udeliť absolutórium v súvislosti s 

výdavkami v oblastiach politiky životného 

prostredia a klímy, verejného zdravia a 

bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 

2014. 

25. domnieva sa, že na základe dostupných 

údajov a správy o plnení nemožno Komisii 

udeliť absolutórium v súvislosti 

s výdavkami v oblastiach politiky 

životného prostredia a klímy, verejného 

zdravia a bezpečnosti potravín za 

rozpočtový rok 2014, kým Dvor audítorov 

nevydá bezvýhradné vyhlásenie 

o vierohodnosti. 

Or. en 

 

 


