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25.4.2017 A8-0150/16 

Predlog spremembe  16 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker so odstotki proračuna EU, ki 

predstavljajo del skupnih združenih 

odhodkov držav članic oziroma 

neprikazane/nepravilno 

porabljene/zapravljene elemente tega 

proračuna, sicer nizki, vendar so dejanski 

zneski precejšnji, zato je temeljit pregled 

upravičen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/17 

Predlog spremembe  17 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker bi si morale institucije Unije 

prizadevati za zanesljiv in prilagodljiv 

proračunski sistem Unije, ki se prožno 

izvaja in se hitro odziva tako v mirnih kot 

nemirnih obdobjih; 

D. ker Parlament pri podelitvi 

razrešnice Komisiji po potrebi preverja, 

ali so bila sredstva porabljena pravilno in 

ali so bili doseženi cilji politik; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/18 

Predlog spremembe  18 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 – točka b 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

b) 10 političnih prednostnih nalog 

predsednika Junckerja po drugi strani, 

hkrati pa se odzivati na številne krizne 

situacije: begunce, varnostna tveganja v 

Evropi in njeni soseščini, finančno 

nestabilnost v Grčiji, gospodarske 

posledice ruskega izvoznega embarga in 

dolgotrajni učinek finančne krize in 

njenih strukturnih posledic: 

brezposelnost, revščino in neenakost; 

b) 10 političnih prednostnih nalog 

predsednika Junckerja po drugi strani, 

hkrati pa se odzivati na številne krizne 

situacije: begunce, varnostna tveganja v 

Evropi in njeni soseščini, finančno 

nestabilnost v Grčiji in gospodarske 

posledice ruskega izvoznega embarga; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/19 

Predlog spremembe  19 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. obžaluje, da začasne proračunske 

rešitve niso idealne za prenos socialnih in 

političnih teženj v koristne operativne cilje 

za programe porabe; 

4. obžaluje, da trenutna proračunska 

ureditev ne omogoča preoblikovanja 
socialnih in političnih teženj v koristne 

operativne cilje za programe porabe; 

Or. en 



 

AM\1124091SL.docx  PE603.701v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

25.4.2017 A8-0150/20 

Predlog spremembe  20 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. pozdravlja namero komisarja 

Oettingerja, da se ti vzporedni proračuni 

dolgoročno vključijo v proračun Unije; 

meni, da bi to veliko prispevalo k 

demokratični odgovornosti; je trdno 

prepričan, da bi bilo treba ta problem rešiti 

čim prej, najpozneje pa pred začetkom 

naslednjega obdobja finančnega 

načrtovanja; poziva Komisijo, naj pred 

novembrom 2017 pripravi sporočilo o tem 

vprašanju; 

27. pozdravlja namero komisarja 

Oettingerja, da se ti vzporedni proračuni 

dolgoročno vključijo v proračun Unije, 

vendar predlaga, da se to stori čim prej; 

meni, da bi to veliko prispevalo k 

demokratični odgovornosti; je trdno 

prepričan, da bi bilo treba ta problem rešiti 

čim prej, najpozneje pa pred začetkom 

naslednjega obdobja finančnega 

načrtovanja; poziva Komisijo, naj pred 

novembrom 2017 pripravi sporočilo o tem 

vprašanju; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/21 

Predlog spremembe  21 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poudarja, da utegne biti to velik 

izziv in da utegne škodovati učinkovitosti 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, saj v nekaterih državah članicah 

prispevki Unije, za katere še niso bili 

vloženi zahtevki za izplačilo, skupaj z 

zahtevanim sofinanciranjem presegajo 

15 % vse javne porabe v okviru zadnjih 

finančnih obdobij 2007–2013 in 2014–

2020; 

29. poudarja, da utegne biti to velik 

izziv in da utegne škodovati učinkovitosti 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, saj v nekaterih državah članicah 

prispevki Unije, za katere še niso bili 

vloženi zahtevki za izplačilo, skupaj z 

zahtevanim sofinanciranjem presegajo 

15 % vse javne porabe; poudarja, da so 

države članice, ki najbolj potrebujejo 

prispevke Unije za izboljšanje svoje 

infrastrukture, zaradi notranjih 

proračunskih omejitev obenem tudi 

države članice, ki izgubijo največ, in je 

prepričan, da je treba to nepravilnost 

obravnavati in odpraviti; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/22 

Predlog spremembe  22 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je za 

več kot polovico neporabljenih obveznosti 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ki za obdobje 2007–2013 še niso 

bile izplačane, odgovornih pet držav članic 

(Češka republika, Italija, Španija, Poljska 

in Romunija), pri čemer so razlogi za 

zamudo različni: pomanjkanje upravnih 

zmogljivosti in pomoči, pomanjkanje 

nacionalnih sredstev za sofinanciranje 

operacij EU, zamude pri predložitvi 

regionalnih programov za večletni finančni 

okvir za obdobje 2014–2020 itd.; 

30. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je za 

več kot polovico neporabljenih obveznosti 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ki za obdobje 2007–2013 še niso 

bile izplačane, odgovornih pet držav članic 

(Češka republika, Italija, Španija, Poljska 

in Romunija, ki vse zelo potrebujejo 

sredstva strukturnih skladov), pri čemer so 

razlogi za zamudo različni: pomanjkanje 

upravnih zmogljivosti in pomoči, 

pomanjkanje nacionalnih sredstev za 

sofinanciranje operacij EU, zamude pri 

predložitvi regionalnih programov za 

večletni finančni okvir za obdobje 2014–

2020 itd.; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/23 

Predlog spremembe  23 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 – točka 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1) zaključkom programov iz obdobja 

2007–2013 in razveljavitvijo prevzetih 

obveznosti; 

1) hitrejšim zaključkom programov iz 

obdobja 2007–2013 in razveljavitvijo 

prevzetih obveznosti; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/24 

Predlog spremembe  24 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 – točka 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2) pravilno uporabo neto popravkov 

na področju kohezije; 

2) obsežnejšo uporabo neto popravkov 

na področju kohezije; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/25 

Predlog spremembe  25 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. pozdravlja dejstvo, da je mnenje 

Računskega sodišča o zanesljivosti 

računovodskih izkazov za leto 2015 

pozitivno, kot je bilo od leta 2007, in da je 

ugotovilo, da na prihodke v letu 2015 niso 

pomembno vplivale napake; z 

zadovoljstvom ugotavlja tudi, da so 

obveznosti, povezane z računovodskimi 

izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2015, v vseh pomembnih 

vidikih zakonite in pravilne; 

48. je seznanjen z dejstvom, da je 

mnenje Računskega sodišča o zanesljivosti 

računovodskih izkazov za leto 2015 

pozitivno, kot je bilo od leta 2007, in da je 

ugotovilo, da na prihodke v letu 2015 niso 

pomembno vplivale napake; z 

zadovoljstvom ugotavlja tudi, da so 

obveznosti, povezane z računovodskimi 

izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2015, v vseh pomembnih 

vidikih zakonite in pravilne; vendar 

ugotavlja tudi, da to pozitivno mnenje 

lahko povzroči zmedo v splošni javnosti 

glede tega, ali se nanaša na vse 

računovodske izkaze Komisije ali ne; 

poudarja, da je treba zaradi visokih 

zneskov zagotoviti absolutno jasnost in da 

je natančnost pri knjigovodstvu sicer 

pomembna, vendar je pri vsakem 

pravilnem postopku revizije bistveno tudi z 

njim povezano računovodstvo, tj. ali so vsi 

prihodki in odhodki zakoniti, pravilni in 

(v okviru sprejetih parametrov) v celoti 

prikazani; 

Or. en 

 


