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20.4.2016 A8-0137/2 

Predlog spremembe  2 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. meni, da se ne bi smeli osredotočati 

samo na proračunsko realizacijo kot edini 

upravljavski cilj, saj ima to lahko 

škodljive posledice za načelo dobrega 

finančnega poslovodenja in doseganje 

rezultatov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Predlog spremembe  3 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 82a. poziva Komisijo, naj ne odobri 

določitve novega ciljnega datuma za 

uvedbo sistema licenciranja FLEGT, 

marveč naj za njegovo izvajanje postavi 

jasen rok in prihodnje financiranje pogoji 

s spoštovanjem roka; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Predlog spremembe  4 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 98 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

98. meni, da je treba razvojno pomoč 

izplačevati veliko učinkoviteje in da mora 

izpolnjevati merila dodane vrednosti; 

poudarja, da je to edini način, da se ljudem 

zagotovijo dostojne življenjske razmere in 

da se prepreči povečevanje tokov 

ekonomske migracije; 

98. meni, da je treba razvojno pomoč 

izplačevati veliko učinkoviteje in da mora 

izpolnjevati merila dodane vrednosti; 

poudarja, da je to edini način, da se ljudem 

zagotovijo dostojne življenjske razmere; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Predlog spremembe  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 100 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

100. ocenjuje kot zaskrbljujoče, da so 

vodje delegacij Unije v afriških, karibskih 

in pacifiških državah ter čezmorskih 

državah in ozemljih pod okriljem Evropske 

službe za zunanje delovanje pristojni za 

nadzor nad 917 projekti, od katerih jih 428 

zamuja ali tvega, da ne bodo izpolnili 

ciljev; meni, da je sila problematično, da 

so ti projekti skupaj vredni 9188 milijonov 

EUR; 

100. je seznanjen, da so bili vodje 

delegacij Unije v afriških, karibskih in 

pacifiških državah ter čezmorskih državah 

in ozemljih ob koncu leta 2014 pristojni za 

nadzor nad 917 projekti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Predlog spremembe  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 101 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 101a. priznava, da ocene na osnovi 

poročil o upravljanju zunanje pomoči 

dajejo zelo omejen vpogled v izvajanje 

posameznih projektov ob koncu leta, 

dejanske razsežnosti ugotovljenih težav pa 

je mogoče oceniti šele, ko je projekt 

končan; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Predlog spremembe  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9.,10. in 11. ERS 

2015/2203(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 102 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. meni, da bi bilo treba četrtino 

sredstev enajstega evropskega razvojnega 

sklada nameniti za preprečevanje 

migracijskih kriz in obvladovanje že 

obstoječih migracijskih tokov; 

102. priznava, da sredstva Evropskega 

razvojnega sklada pomagajo odpravljati 

glavne vzroke aktualne svetovne begunske 

in migracijske krize; poudarja, da teh 
sredstev ne bi smeli uporabljati za 

namene, ki niso opredeljeni v ustreznih 

določbah, na primer za varnostne 

kontrole na mejah in ukrepe dejanskega 

vračanja; poziva Komisijo, naj skuša 

konstruktivno doseči sinergijo med 

proračunom Unije, Evropskim razvojnim 

skladom in dvostranskim sodelovanjem za 

reševanje problematike migracijskih kriz; 

Or. en 

 

 


