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24.4.2017 A8-0150/4 

Predlog spremembe  4 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 333 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 333a. ponavlja svoje prejšnje pozive 

Komisiji, naj zagotovi popolno izvajanje 

sredstev, dodeljenih za program Pravice, 

enakost in državljanstvo, ter jo poziva, naj 

nemudoma sprejme ukrepe za povečanje 

sredstev za spodbujanje enakosti spolov; 

ugotavlja, da je bilo polno izvrševanje 

proračuna za leto 2015 navedeno prek 

uporabe celotnih obveznosti, kar pa ne 

omogoča jasne ocene uporabe sredstev; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/5 

Predlog spremembe  5 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 333 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 333b. poziva Evropsko komisijo, naj pri 

pripravi letnega delovnega programa 

spoštuje ustrezno in pravično razdelitev 

finančne podpore med različna področja, 

ki so zajeta v specifičnih ciljih programa 

Pravice, enakost in državljanstvo, pri 

čemer naj upošteva raven finančnih 

sredstev, ki so že bila dodeljena v okviru 

prejšnjega programskega obdobja 2007–

2013; obžaluje zmanjšanje sredstev za 

posebne cilje programa Daphne; 

ugotavlja, da so proračunska sredstva za 

prevzem obveznosti za program Daphne v 

letu 2013 znašala 18 milijonov EUR, v 

letu 2012 19,5 milijonov EUR, v letu 2011 

več kot 20 milijonov EUR, v letu 2016 pa 

je v delovnem programu Pravice, enakost 

in državljanstvo za ta cilj predvidenih 

nekaj več kot 14 milijonov EUR. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/6 

Predlog spremembe  6 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 333 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 333c. poziva Računsko sodišče, naj v 

letnem poročilu in posebnih poročilih v 

sklopu revizije uspešnosti poleg klasične 

trojke (gospodarnost, učinkovitost in 

uspešnost) večjo pozornost nameni 

enakosti, pravičnosti in ekologiji, po 

potrebi pa naj v letna poročila o oceni 

izvrševanja proračuna Unije vključi tudi 

po spolu razčlenjeno analizo uresničitve 

zadanih ciljev iz strategije EU 2020; 

Or. en 

 

 


