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24.4.2017 A8-0150/4 

Amandman  4 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europska komisija 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 333.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 333a. ponovno poziva Komisiju da 

zajamči izvršenje svih sredstava 

dodijeljenih Programu o pravima, 

jednakosti i građanstvu i snažno je potiče 

da smjesta poduzme korake za povećanje 

iznosa sredstava za promicanje 

ravnopravnosti spolova; napominje da je 

pokazatelj cjelovitog izvršenja proračuna 

za 2015. korištenje ukupnih obveza, što 

onemogućuje jasnu ocjenu korištenja 

sredstava; 

Or. en 



 

AM\1124053HR.docx  PE603.701v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

24.4.2017 A8-0150/5 

Amandman  5 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europska komisija 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 333.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 333b. poziva Europsku komisiju da 

prilikom pripreme godišnjeg programa 

rada poštuje prikladnu i pravednu 

raspodjelu financijske potpore između 

raznih područja pokrivenih konkretnim 

ciljevima Programa o pravima, jednakosti 

i građanstvu, vodeći računa o iznosu 

financijske potpore koji je već dodijeljen u 

prethodnom programskom razdoblju od 

2007. do 2013.; žali zbog smanjenja 

raspoloživih sredstava za specifični cilj 

programa Daphne; napominje da su 

proračunska sredstva za preuzimanje 

obveza za program Daphne 2013. iznosila 

18 milijuna EUR, 2012. 

19,5 milijuna EUR, a 2011. više od 

20 milijuna EUR, dok je u radnom 

programu Programa o pravima, 

jednakosti i građanstvu 2016. za taj cilj 

predviđeno nešto više od 

14 milijuna EUR; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/6 

Amandman  6 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europska komisija 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 333.c (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 333c. poziva Revizorski sud da se u 

svojem godišnjem izvješću i tematskim 

izvješćima, u okviru revizija uspješnosti, 

uz klasičnu trojku (ekonomija, 

učinkovitost i uspješnost), više usredotoči 

na načelo jednakosti, pravičnosti i 

ekologije, te da, ondje gdje je to prikladno, 

u godišnja izvješća u kojima se ocjenjuje 

izvršenje proračuna Unije uvrsti analizu 

raščlanjenu po spolu o postizanju 

trenutačnih ciljeva obuhvaćenih 

strategijom Europa 2020. 

Or. en 

 

 


