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22.4.2015 A8-0101/5 

Predlog spremembe  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker Komisija iz leta 2013 predstavlja 
konec večletnega programskega obdobja, 
za katerega nova Komisija ne more biti 
odgovorna, lahko Parlament zgolj 
priporoča, da je treba uporabiti izkušnje, 
pridobljene zlasti v okviru postopka 
podelitve razrešnice ter finančne in 
družbene krize; ugotavlja, da leto 2013 
pomeni zgodovinski trenutek v smislu 
učinka in sprememb političnih in 
gospodarskih izzivov, zaradi česar 
moramo vsi pregledati svoje prednostne 
naloge in dosežene rezultate; pozdravlja 
doseženi napredek ter poziva Komisijo in 
druge institucije, naj uporabijo pristop, 
usmerjen k uspešnosti, za preglednost in 
dobro upravljanje v Evropi; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Predlog spremembe  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Podnaslov za uvodno izjavo E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Deljeno upravljanje: pomanjkljivosti pri 
upravljanju Komisije in držav članic 

Deljeno in decentralizirano upravljanje: 
pomanjkljivosti pri upravljanju Komisije in 
držav članic 

Or. en 



 

AM\1058946SL.doc  PE555.121v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
22.4.2015 A8-0101/7 

Predlog spremembe  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ne more politično zagotoviti, da 
kontrolni postopki, ki so jih uvedle 
Komisija in države članice, zagotavljajo 
potrebna jamstva glede zakonitosti in 
pravilnosti vseh z izkazi povezanih 
transakcij v kmetijstvu in razvoju 
podeželja, kakor kažejo pridržki, ki jih je v 
letnem poročilu o dejavnostih z dne 
31. marca 2014 podal generalni direktor 
GD AGRI; 

1. je zaskrbljen zaradi številnih pridržkov, 
ki jih je v letnem poročilu o dejavnostih z 
dne 31. marca 2014 podal generalni 
direktor GD AGRI; 

– tržni ukrepi: tvegani znesek 198,3 
milijonov EUR; sedem shem pomoči v 
devetih državah članicah z 11 pridržki; 
Poljska 77,6 milijona EUR, Španija 54 
milijonov EUR, Francija 32,4 milijona 
EUR, Nizozemska 16,4 milijona EUR, ZK 
8,5 milijona EUR, Italija 5 milijonov EUR, 
Češka 2 milijona EUR, Avstrija 1,9 
milijona EUR, Švedska 0,5 milijona EUR; 

– tržni ukrepi: tvegani znesek 198,3 
milijonov EUR; sedem shem pomoči v 
devetih državah članicah z 11 pridržki; 
Poljska 77,6 milijona EUR, Španija 54 
milijonov EUR, Francija 32,4 milijona 
EUR, Nizozemska 16,4 milijona EUR, ZK 
8,5 milijona EUR, Italija 5 milijonov EUR, 
Češka 2 milijona EUR, Avstrija 1,9 
milijona EUR, Švedska 0,5 milijona EUR; 

– ABB 03 – neposredna plačila: 
tvegani znesek 652 milijonov EUR; 20 
plačilnih agencij, ki zajemajo 6 držav 
članic: Španija (15 od 17 plačilnih agencij) 
153 milijonov EUR, Francija 203,4 
milijona EUR, ZK – agencije za sporočanje 
cen iz Anglije 118 milijonov, Grčija 117,8 
milijona EUR, Madžarska 36,6 milijona 
EUR, Portugalska 28 milijonov EUR; 

– ABB 03 – neposredna plačila: 
tvegani znesek 652 milijonov EUR; 20 
plačilnih agencij, ki zajemajo 6 držav 
članic: Španija (15 od 17 plačilnih agencij) 
153 milijonov EUR, Francija 203,4 
milijona EUR, ZK – agencije za sporočanje 
cen iz Anglije 118 milijonov, Grčija 117,8 
milijona EUR, Madžarska 36,6 milijona 
EUR, Portugalska 28 milijonov EUR; 
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– ABB 04 – odhodki za razvoj 
podeželja: tvegani znesek 599 milijonov 
EUR; 31 plačilnih agencij, ki zajemajo 19 
držav članic: Belgija, Bolgarija (56,8 
milijona), Ciper, Nemčija (Bavarska, 
Brandenburg), Danska, Španija 
(Andaluzija, Asturija, Kastilja in Manča, 
Kastilja in Leon), FOGGA Galicija, 
Madrid), Finska, Francija (ODARC, ASP 
(70,3 milijona EUR)), ZK (SGRPID 
Škotska, RPA Anglija), Grčija, Irska, 
Italija (AGEA (52,6 milijona EUR), 
AGREA Emilja-Romanja, OPR 
Lombardija, OPPAB Bolzano, ARCEA 
Kalabrija), Luksemburg, Nizozemska, 
Poljska (56,7 milijona EUR), Portugalska 
(51,7 milijona EUR), Romunija (138,9 
milijona EUR) in Švedska; 

– ABB 04 – odhodki za razvoj 
podeželja: tvegani znesek 599 milijonov 
EUR; 31 plačilnih agencij, ki zajemajo 19 
držav članic: Belgija, Bolgarija (56,8 
milijona), Ciper, Nemčija (Bavarska, 
Brandenburg), Danska, Španija 
(Andaluzija, Asturija, Kastilja in Manča, 
Kastilja in Leon), FOGGA Galicija, 
Madrid), Finska, Francija (ODARC, ASP 
(70,3 milijona EUR)), ZK (SGRPID 
Škotska, RPA Anglija), Grčija, Irska, 
Italija (AGEA (52,6 milijona EUR), 
AGREA Emilja-Romanja, OPR 
Lombardija, OPPAB Bolzano, ARCEA 
Kalabrija), Luksemburg, Nizozemska, 
Poljska (56,7 milijona EUR), Portugalska 
(51,7 milijona EUR), Romunija (138,9 
milijona EUR) in Švedska; 

– ABB 05: tvegani znesek 2,6 
milijona EUR – odhodki IPARD za 
Turčijo; 

– ABB 05: tvegani znesek 2,6 
milijona EUR – odhodki IPARD za 
Turčijo; 

 ugotavlja, da ti pridržki sicer nakazujejo 
na pomanjkljivosti v kontrolnih sistemih 
držav članic, da pa so učinkovit 
instrument, ki ga Komisija uporablja za 
to, da pospeši ukrepe držav članic pri 
odpravljanju teh pomanjkljivosti in s tem 
ščiti proračun Unije; pozdravlja, da so bili 
pridržki v letnem poročilu o dejavnostih 
za leto 2013 bolj ciljno usmerjeni kot v 
prejšnjih letih; priporoča, naj Komisija 
spremlja izvajanje akcijskih načrtov, 
sprejetih v skladu s temi pridržki, še 
naprej uporablja svoje preventivne in 
popravne instrumente za zaščito 
proračuna Unije ter poroča Parlamentu, 
da bi mu omogočila spremljanje ukrepov, 
sprejetih za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti, da bi tako zlasti v očeh 
javnosti upravičili sklep o podelitvi 
razrešnice; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Predlog spremembe  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. ugotavlja, da je bilo v državah članicah 
v okviru sklada za razvoj podeželja 
vzpostavljenih 14 instrumentov finančnega 
inženiringa; opaža, da je bilo do konca leta 
2013 iz proračuna Unije bankam v 
Romuniji, Bolgariji, Grčiji, Italiji in Litvi 
izplačanih 443,77 milijona EUR; izraža 
zaskrbljenost, ker od tega zneska niti en 
sam euro ni dosegel končnih 
upravičencev; ugotavlja, da je bilo za šest 
instrumentov finančnega inženiringa, 
vzpostavljenih v okviru Evropskega sklada 
za ribištvo, 72,37 milijona EUR izplačanih 
bankam v Grčiji, Romuniji, Bolgariji, 
Estoniji, Latviji in na Nizozemskem; 
ugotavlja, da je bil zgolj v Latviji znesek v 
celoti izplačan končnim upravičencem, 
medtem ko so končni upravičenci v 
Romuniji prejeli le 28 % sredstev, v 
Bolgariji 77 %, v Estoniji 91 %, na 
Nizozemskem in v Grčiji pa niso prejeli 
ničesar92; 

37. ugotavlja, da je bilo v državah članicah 
v okviru sklada za razvoj podeželja 
vzpostavljenih 14 instrumentov finančnega 
inženiringa; opaža, da je bilo do konca leta 
2013 iz programov za razvoj podeželja v 
finančne instrumente prerazporejenih 
443,77 milijona EUR; je seznanjen, da je 
bilo 1981 upravičencem v teh šestih 
državah članicah do 31. decembra 2013 
dejansko izplačanih 429 milijonov EUR 
od 510 milijonov EUR, za katere so bile 
prevzete obveznosti v programih za razvoj 
podeželja v obdobju 2007–2013; ugotavlja, 
da je bilo za šest instrumentov finančnega 
inženiringa, vzpostavljenih v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo, 72,37 
milijona EUR izplačanih bankam v Grčiji, 
Romuniji, Bolgariji, Estoniji, Latviji in na 
Nizozemskem; ugotavlja, da je bil zgolj v 
Latviji znesek v celoti izplačan končnim 
upravičencem, medtem ko so končni 
upravičenci v Romuniji prejeli le 28 % 
sredstev, v Bolgariji 77 %, v Estoniji 91 %, 
na Nizozemskem in v Grčiji pa niso prejeli 
ničesar92; 

92 Informacije, ki jih je med postopkom 
podelitve razrešnice posredovala 
podpredsednica Komisije Kristalina 
Georgieva. 

92 Informacije, ki jih je med postopkom 
podelitve razrešnice posredovala 
podpredsednica Komisije Kristalina 
Georgieva. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Predlog spremembe  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Podnaslov za odstavkom 49 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Najmanj uspešne države članice Uspešnost držav članic 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Predlog spremembe  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. poudarja, da je po podatkih 
Računskega sodišča o zneskih in deležu 
tveganih skladov v zvezi z Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom ter Kohezijskim 
skladom (izvorni podatki so vključeni v 
letni poročili o dejavnostih GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje ter GD za regionalno in 
mestno politiko za leto 2013) najvišjo 
stopnjo napake mogoče najti na 
Slovaškem, v Združenem kraljestvu in v 
Španiji; 

51. poudarja, da je po podatkih iz letnega 
poročila o dejavnostih GD za regionalno in 
mestno politiko za leto 2013 tveganje za 
napako kot ponderirano povprečje ocene 
vsakega operativnega programa, ki ga 
podpirata Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Kohezijski sklad, pod 1 % v 
Luksemburgu (0,03 %), na Finskem 
(0,29 %), v Estoniji (0,43 %), na Malti 
(0,89 %) in na Portugalskem (0,88 %), da 
pa ta delež znaša več kot 5 % v Sloveniji 
(5 %), Španiji (6,18 %) ter na Slovaškem 
(11,48 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Predlog spremembe  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51 a. poudarja, da je po podatkih iz 
letnega poročila o dejavnostih GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje za leto 2013 tveganje za 
napako kot ponderirano povprečje ocene 
vsakega operativnega programa, ki ga 
podpira Evropski socialni sklad, pod 1 % 
v Avstriji in na Danskem (0,8 %), v 
Bolgariji in na Poljskem (0,6 %), v 
Estoniji (0,4 %), na Finskem (0,1 %), na 
Madžarskem in na Malti (0,9 %) in da ta 
delež znaša 5 % ali več v Romuniji 
(6,6 %), v Združenem kraljestvu (8,8 %) 
in v Belgiji (9,3 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Predlog spremembe  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poudarja, da je po podatkih 
Računskega sodišča o zneskih in deležu 
tveganih skladov v zvezi z Evropskim 
kmetijskim jamstvenim skladom in 
Evropskim kmetijskim skladom za 
regionalni razvoj (izvorni podatki so 
vključeni v letno poročilo GD za 
kmetijstvo in razvoj podeželja za leto 
2013) najvišjo stopnjo napake mogoče 
najti v Romuniji, Bolgariji in na 
Portugalskem; 

52. poudarja, da je po podatkih iz Prilog k 
poročilu o letnih dejavnostih GD AGRI za 
leto 2013 prilagojeno preostalo tveganje 
napak za posamezne sektorje naslednje: 

 – tržni ukrepi: pod 1 % v Belgiji (0,92 %), 
v Bolgariji (0,91 %), na Madžarskem 
(0,41 %), na Irskem (0,90 %), v 
Luksemburgu (0,85 %), v Latviji (0,65 %), 
v Romuniji (0,95 %) in na Slovaškem 
(0,08 %); nad 5 % v Avstriji (8,57 %), v 
Češki republiki (14,48 %), v Španiji 
(10,89 %), v Franciji (6,37 %), na 
Nizozemskem (19,40 %), na Poljskem 
(19,05 %) in v Združenem kraljestvu 
(20,21 %); 

 – neposredna plačila: pod 1 % v Belgiji 
(0,14 %), v Češki republiki (0,39 %), v 
Nemčiji (0,63 %), v Estoniji (0,94 %), na 
Malti (0,03 %), na Poljskem (0,97 %), na 
Švedskem (0,41 %) in v Sloveniji (0,85 %) 
ter nad 5 % v Grčiji (5,17 %); 
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 – razvoj podeželja: v nobeni državi članici 
prilagojena preostala stopnja napak ni 
pod 1 %, le v Nemčiji, v Estoniji in na 
Malti pa je pod 2 %; nad 5 % je v 
Bolgariji (14,36 %), na Danskem 
(6,60 %), v Franciji (7,26 %), v Grčiji 
(12,37 %), v Italiji (5,10 %), v 
Luksemburgu (6,31 %), na Nizozemskem 
(5,77 %), na Portugalskem (7,87 %), v 
Romuniji (11,43 %) in na Švedskem 
(5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Predlog spremembe  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. obžaluje, da so plačila iz Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za 
leto 2013 vsebovala napake, pri čemer je 
Računsko sodišče najverjetnejšo stopnjo 
napake ocenilo na 3,6 % (3,8 % leta 
2012)101, in da sta od petih revidiranih 
kontrolnih sistemov za plačila, ki so bila 
pripoznana kot stroški, dva bila 
neučinkovita, dva delno učinkovita in 
samo en učinkovit; 

70. obžaluje, da so plačila iz Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za 
leto 2013 vsebovala napake, pri čemer je 
Računsko sodišče najverjetnejšo stopnjo 
napake ocenilo na 3,6 % (3,8 % leta 
2012)101, a potrjuje, da se je stopnja 
napake iz leta 2012 v leto 2013 zmanjšala, 
ter poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo učinkovite nadzorne sisteme za 
plačila, ki so bila pripoznana kot stroški; 

__________________ __________________ 

101 Pogostost se je znatno povečala: z 41 % 
leta 2012 na 61 % leta 2013. 

101 Pogostost se je znatno povečala: z 41 % 
leta 2012 na 61 % leta 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Predlog spremembe  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

81. Poudarja, da so bile plačilne agencije 
z najvišjo stopnjo napake: 

črtano 

1. Združeno 
kraljestvo, RPA 

5,66 % 
(poročanje 
države članice: 
0,67 %) 

 

2. Grčija, 
OKEPE 

5,17 % 
(poročanje 
države članice: 
0,83 %) 

 

3. Španija, 
AVGA 

4.71 % 
(poročanje 
države članice: 
1,93 %) 

 

4. Portugalska, 
IFAP 

4.37 % 
(poročanje 
države članice: 
0,82 %) 

 

5. Romunija, 
PIAA 

4.27 % 
(poročanje 
države članice: 
1,77 %) 

 

Or. en 
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