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Predlog spremembe  25 

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 179 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

179. obžaluje, da glavni vir napak ostajajo 
pomanjkljiva preverjanja na prvi stopnji, 
ki jih opravijo nacionalni upravljavski in 
kontrolni sistemi; je globoko zaskrbljen 
zaradi dejstva, da so države članice manj 
skrbne pri trošenju sredstev Unije kot pri 
trošenju sredstev iz svojih nacionalnih 
proračunov, pri čemer imajo pomembno 
odgovornost pri pravilnem in zakonitem 
izvrševanju proračuna Unije, kadar so 
odgovorne za upravljanje sredstev Unije; 
ugotavlja, da je bilo pri naslednjih 
programih moč zaslediti izrazite sistemske 
slabosti: Poljska, Španija (Kastilja in 
Leon), Romunija, Portugalska, Italija 
(Sicilija), Nemčija (Bund), Nemčija 
(Turingija), Češka in Madžarska; poleg 
tega opaža, da so tematske revizije 
Komisije razkrile slabosti upravljavskih in 
kontrolnih sistemov operativnih 
programov za Irsko (Human Investment 
Capital), Slovaško (izobraževanje) in 
Španijo (avtonomna skupnost Valencia); 

179. je seznanjen z ugotovitvami 
Računskega sodišča glede poglavitnih 
tveganj za pravilnost porabe na tem 
področju politike, kot so tveganja zaradi 
neoprijemljive narave naložb v človeški 
kapital, raznolikih dejavnosti in 
sodelovanja številnih, pogosto majhnih 
partnerjev pri izvajanju projektov; 
pozdravlja uporabo poenostavljenih 
načinov obračunavanja stroškov, ki 
zmanjšujejo upravno breme za 
upravičence, napake držav članic pa so 
manj pogoste; poziva Komisijo, naj 
spodbuja države članice, da za projekte 
ESS ne uporabljajo zahtevnejših pravil 
kot za projekte, ki se financirajo na 
nacionalni ravni; 

Or. en 
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Podnaslov pred odstavkom 235 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Morebitna poneverba sredstev 
humanitarne in razvojne pomoči Unije 

Sredstva humanitarne in razvojne pomoči 
Unije 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

v imenu skupine S&D 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Ivo Vajgl 
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Ingeborg Gräßle 
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Predlog resolucije 

Odstavek 235 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

235. je seznanjen s tem, da je urad OLAF 
pripravil poročilo o humanitarni pomoči, 
namenjeni zahodnosaharskemu 
begunskemu taborišču Tindouf v Alžiriji 
(OF 2003/526); poziva Komisijo, naj 
pojasni ukrepe, sprejete kot odziv na 
ugotovitve iz tega poročila; ugotavlja, da 
poročilo o preiskavi UNHCR navaja, da 
neregistracija begunske populacije tudi po 
tako dolgem času (tj. skoraj 30 let po 
njihovem prihodu) predstavlja 
„nenormalen in edinstven položaj v 
zgodovini UNHCR“; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da alžirski ali zahodnosaharski 
posamezniki, ki so bili obdolženi v 
poročilu urada OLAF, ne bodo imeli več 
dostopa do pomoči, ki jo financirajo 
davkoplačevalci Unije; poziva Komisijo, 
naj ponovno oceni pomoč Unije in jo 
prilagodi dejanskim potrebam 
prebivalstva, prav tako pa naj zagotovi, da 
interesi in potrebe beguncev ne bodo 
ogrožene, saj je ta skupina najbolj 
ranljiva za morebitne nepravilnosti; 

235. pozdravlja ukrepe za spremljanje in 
nadzor, ki jih je Komisija uvedla v 
odgovor na preiskave urada OLAF o 
preusmerjanju pomoči v begunskih 
taboriščih v Tindufu v Alžiriji (poročilo 
OF/2003/0521); v zvezi s tem pozdravlja 
tudi oceno, ki jo je izvedel ISPRA, da bi 
imeli bolj stvarno število prejemnikov 
pomoči; ugotavlja, da mora Komisija pri 
nudenju pomoči v hrani upoštevati nujen 
poziv varnostnega sveta ZN k dodatnemu 
financiranju pomoči v hrani1 in opozorila 
Svetovnega programa za hrano (WFP) o 
hudih pomanjkljivostih pri dostavi pomoči 
v hrani od julija 2015; je zaskrbljen zaradi 
posledic, ki bi jih nezanesljiva preskrba s 
hrano utegnila imeti za stabilnost tega 
območja; meni, da politično zelo 
občutljivih vprašanj ne bi smeli povezovati 
z rešenim primerom preusmerjanja 
pomoči in s tem ogrožati dostave pomoči v 
hrani ljudem v stiski, in poziva vse strani, 
naj vsa vprašanja obravnavajo 
neposredno in ločeno drugo od drugega; 
1 S/2015/246, odstavek 77. 
 

__________________  
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126 Urad generalnega inšpektorja 
UNHCR, preiskovalno poročilo 
INQ/04/005, Ženeva, 12.5.2005. 

 

Or. en 
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Odstavek 275 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

275. poudarja, da Uredba (EU, Euratom) 

št. 883/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta, ki velja 1. oktobra 2013, urad OLAF 

zavezuje k zagotavljanju neodvisnega 

delovanja sekretariata nadzornega odbora 

(OLAF-SC) (uvodna izjava 40 Uredbe 
(EU, Euratom) št. 883/2013); v tej fazi ni 
seznanjen z ukrepi, sprejetimi za izvajanje 
te pravne obveznosti; poziva Komisijo, naj 
sprejme takojšnje ukrepe za odpravo te 
situacije; 

275. poudarja, da Uredba (EU, Euratom) 

št. 883/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta, ki velja 1. oktobra 2013, urad OLAF 

zavezuje k zagotavljanju neodvisnega 

delovanja sekretariata nadzornega odbora 

(uvodna izjava 40 Uredbe (EU, Euratom) 

št. 883/2013); v zvezi s tem prosi urad 
OLAF, naj oceni položaj z vidika ocene 
Uredbe 883/2013, ki naj bi bila 
pripravljena do 2. oktobra 2017; 
 

__________________  

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta 
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 
18.9.2013, str. 1). 

 

Or. en 
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v imenu skupine EFDD 
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Ingeborg Gräßle 
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Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. meni, da se je treba nujno zavzemati 
za popolno preglednost pri uporabi 
strukturnih skladov z objavo 
računovodske dokumentacije projektov, ki 
so prejeli sredstva; poziva Komisijo, naj 
poskrbi za večjo konkurenčnost in 
preglednost regionalnih javnih razpisov, 
da bi se izognila klientelizmu pri 
dodeljevanju evropskih sredstev; 

Or. en 
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Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53a. opozarja, da korupcija povzroča 
ogromno škodo evropskim skladom; je 
zaskrbljen zaradi podatka, da je ta pojav v 
nekaterih državah članicah še posebej 
razširjen, in v zvezi s tem spominja na 
priporočilo z naslovom „Priporočilo Sveta 
v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Italije za leto 2013 ter mnenje 
Sveta o italijanskem programu stabilnosti 
za obdobje 2012–2017“1; poziva Komisijo, 
naj pripravi predlog za izboljšanje 
protikorupcijske zakonodaje v Uniji; 
1 COM(2013)0362 

Or. en 
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Odstavek 286 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 286a. poudarja, da obstoječi plačni sistem 
za uslužbence odstopa od tistega v 
zasebnem sektorju in da ta razlika ni 
upravičena; meni, da je potrebna reforma, 
ki bo vzpostavila ravnovesje med evropsko 
upravo in plačami v realnem 
gospodarstvu; 

Or. en 

 

 


