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22.4.2015 A8-0101/32 

Predlog spremembe  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker sta v razmerah, v katerih 

primanjkuje sredstev, proračunska 

disciplina ter učinkovito in uspešno 

ravnanje s sredstvi še toliko 

pomembnejša; 

B. ker bi morala biti Komisija v razmerah, 

v katerih primanjkuje sredstev, zgled, tako 

da prikaže evropsko dodano vrednost 

svojih odhodkov in zagotovi, da se 

sredstva, za katera ima deljeno ali polno 

odgovornost, porabijo v skladu z 

veljavnimi finančnimi pravili in 

uredbami; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Predlog spremembe  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. ugotavlja, da je Komisija v odgovoru 

Računskemu sodišču zapisala, da je bil 

pravni okvir za programsko obdobje 

2014–2020 poenostavljen, in zahteva, da 

Komisija do konca 2015 poroča o tem, 

kako so se ukrepi za poenostavitev izkazali 

v praksi in katere dodatne ukrepe bi bilo 

mogoče sprejeti v zvezi s preostalimi 

zapletenimi pravili in merili za 

upravičenost; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Predlog spremembe  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 108 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

108. poziva Komisijo, naj dokaže dodano 

vrednost Unije pri ukrepih na kmetijskem 

trgu ter pri tem upošteva nevarnost 

morebitnih izgub za proračun Unije; prav 

tako jo poziva, naj razmisli o ukinitvi teh 

ukrepov, če je tveganje previsoko; poziva 

Komisijo, naj poroča v okviru nadaljnjih 

ukrepov v zvezi z razrešnico Komisije za 

leto 2013 o ukrepih, ki jih je sprejel 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) zaradi revizijske misije za izvozna 

nadomestila za perutnino v Franciji; 

108. izraža resne pomisleke o 

učinkovitosti ukrepov na kmetijskem trgu 

ter pri tem upošteva nevarnost morebitnih 

izgub za proračun Unije; prav tako jo 

poziva, naj razmisli o ukinitvi teh ukrepov; 

poziva Komisijo, naj poroča v okviru 

nadaljnjih ukrepov v zvezi z razrešnico 

Komisije za leto 2013 o ukrepih, ki jih je 

sprejel Evropski urad za boj proti 

goljufijam (OLAF) zaradi revizijske misije 

za izvozna nadomestila za perutnino v 

Franciji; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Predlog spremembe  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 145 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

145. je seznanjen, da mora biti 

metodologija Računskega sodišča dosledna 

in da jo je treba uporabljati za vsa področja 

upravljanja; razume, da bi utegnilo 

nadaljnje usklajevanje privesti do 

nedoslednosti v opredelitvah Računskega 

sodišča o nezakoniti transakciji v 

neposrednem in deljenem upravljanju; 

145. je seznanjen, da mora biti 

metodologija Računskega sodišča dosledna 

in da jo je treba uporabljati za vsa področja 

upravljanja; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Predlog spremembe  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 154 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

154. je zaskrbljen glede izvajanja 

prednostnih projektov v Grčiji, s katerimi 

upravlja projektna skupina; ugotavlja, da 

je bilo treba pospešiti 48 prednostnih 

projektov; ugotavlja, da so po mnenju 

Komisije poglavitne težave naslednje: (a) 

zamude v končni fazi, (b) zamude pri 

izdaji dovoljenj, (c) razveljavitve pogodb 

zaradi nelikvidnosti pogodbenikov (d), 

dolgotrajne pritožbe na sodiščih med 

postopki oddaje naročil; zato poziva 

Komisijo, naj za poročilo o nadaljnjih 

ukrepih za leto 2013 zagotovi najnovejše 

podatke o prednostnih projektih; 

154. je seznanjen z zamudami in 

pomanjkanjem izvajanja prednostnih 

projektov v Grčiji, s katerimi upravlja 

projektna skupina; meni, da je to mogoče 

vsaj delno razložiti, saj teh projektov niti 

ni vodilo povpraševanje niti niso že od 

začetka imeli nerealističnih ciljev, zato 

poziva Komisijo, naj ponovno razmisli o 

delovnih metodah projektne skupine in 

prizna potrebo po široki podpori javnosti 

za te projekte; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Predlog spremembe  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 254 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

254. je seznanjen z odgovori Komisije o 

napredku pri izvajanju projekta Galileo: 

štirje sateliti Galileo za validacijo v orbiti 

so bili uspešno izstreljeni v letih 2011 in 

2012, faza validacije sistema Galileo v 

orbiti je bila uspešno zaključena leta 2014, 

zasnova sistema, cilji glede uspešnosti in 

osnova za delovanje sistema so bili 

uspešno potrjeni, zemeljska infrastruktura 

s številnimi zemeljskimi postajami po 

vsem svetu je bila dokončana za začetne 

operacije, zmogljivost sistema Galileo za 

iskanje in reševanje satelitov za validacijo 

v orbiti je bila uspešno predstavljena, dva 

satelitov (št. 5 in 6), ki sta bila izstreljena 

22. avgusta 2014, sta dosegla nepravilno 

orbito, od decembra 2014 pa sta bila 

postopoma prestavljena v ugodnejšo 

orbito, ki bo omogočala najboljšo možno 

uporabo teh satelitov, testiranje 

navigacijskega tovora satelitov pa še 

poteka; pričakuje, da bo obveščen o 

dodatnih stroških za te nepredvidene 

ukrepe; 

254. je zaskrbljen, da bodo stroški sistema 

Galileo, ki so ocenjeni na 13 milijonov 

EUR, še narasli, ker zadnja dva satelita 

nista bila pravilno izstreljena; meni, da bi 

bilo povsem utemeljeno ponovno preučiti 

koristnost tega projekta, glede na to, da 

stroški sistema Galileo stalno rastejo in da 

se je Unija leta 2007 vključila v ta projekt 

po tem, ko je konzorcij osmih evropskih 

družb iz njega umaknil svoj vložek, ker ga 

je štel za finančno nesmotrnega; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Predlog spremembe  38 

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 

Odstavek 228 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

228. je seznanjen s tem, da je bila različica 

končnega poročila urada OLAF o 

organizaciji IMG, ki je prišla v javnost, 

objavljena; poziva Komisijo in nadzorni 

odbor urada OLAF, naj preiščeta, zakaj in 

kako je poročilo urada OLAF prišlo v 

javnost ter kdo ga je posredoval, pri čemer 

organizacija IMG še vedno ni obveščena o 

vsebini tega poročila; 

228. je seznanjen s tem, da je bila različica 

končnega poročila urada OLAF o 

organizaciji IMG, ki je prišla v javnost, 

objavljena; poziva Komisijo in nadzorni 

odbor urada OLAF, naj preiščeta, zakaj in 

kako je poročilo urada OLAF prišlo v 

javnost ter kdo ga je posredoval, pri čemer 

organizacija IMG še vedno ni obveščena o 

vsebini tega poročila; opominja tudi, da se 

je urad OLAF, ko je bil leta 2008 

zaprošen za mnenje, odločil, da ne želi biti 

imenovan za pristojnega za razsojanje o 

pravnem statusu organizacije IMG, saj v 

njej ni ugotovil nobene finančne goljufije; 

je zelo zaskrbljen zaradi morebitnih 

resnih posledic za organizacijo IMG 

zaradi tega razkritja, saj resno škoduje 

njeni podobi in ugledu ter ogroža delovna 

mesta več kot 300 zaposlenih, pa tudi 

obstoj same organizacije; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Predlog spremembe  39 

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 

Odstavek 228 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 228 a. opominja, da Parlament pred enim 

letom v razrešnico za Komisijo za leto 

2012 ni želel vključiti obtožbe glede 

odsotnosti mednarodnega statusa 

organizacije IMG in drugih ponavljajočih 

se obtožb; zato je presenečen zaradi 

ugotovitev iz poročila urada OLAF, ki je 

prišlo v javnost, da ni bilo primerov 

goljufije ali korupcije, da pa obstaja dvom 

o mednarodnem statusu organizacije IMG 

– 24 let po njeni ustanovitvi kot 

mednarodne organizacije; ugotavlja, da je 

to v popolnem nasprotju s ponovno 

izraženim pravnim mnenjem Komisije; 

poudarja, da je IMG organizacija, ki je 20 

let delala za Komisijo in države članice in 

je specializirana za izvajanje projektov, 

osredotočenih zgolj na države, ki so v krizi 

ali v izrednih razmerah, pri čemer dosega 

izvrstne rezultate in ima velik ugled, kar 

priznavata Komisija in mednarodna 

skupnost; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Predlog spremembe  40 

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 

Odstavek 296 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 296 a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

obstajajo med evropskimi institucijami 

ogromne razlike v stroških prevajanja; 

zato medinstitucionalno delovno skupino 

za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke 

za te razlike in predlaga rešitve, da bi 

odpravili to neravnovesje ter ob polnem 

spoštovanju kakovosti in jezikovne 

raznolikosti uskladili stroške prevajanja; 

za to bi morala delovna skupina opredeliti 

področja, na katerih je mogoče okrepiti 

sodelovanje ali medinstitucionalne 

dogovore; delovna skupina bi si tudi 

morala prizadevati za standardizacijo 

predstavitve stroškov prevajanja za vse 

institucije, da bi poenostavila njihovo 

analizo in primerjavo; rezultate bi morala 

predložiti do konca leta 2015; poziva vse 

institucije, naj dejavno sodelujejo pri 

njenem delu; v zvezi s tem opominja na 

pomen ohranjanja večjezičnosti v 

evropskih institucijah, da se vsem 

državljanom Unije zagotovijo enaka 

obravnava in možnosti; delovna skupina 

bi morala ponovno vzpostaviti 

medinstitucionalno sodelovanje z 

namenom izmenjave najboljših praks in 

rezultatov; 

Or. en 
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