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25.4.2017 A8-0150/26 

Predlog spremembe  26 

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 49 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. globoko obžaluje, da so že 22. leto 

zapored na plačila pomembno vplivale 

napake, ker so nadzorni in kontrolni 

sistemi le deloma učinkoviti; 

49. globoko obžaluje, da so že 22. leto 

zapored na plačila pomembno vplivale 

napake, ker so nadzorni in kontrolni 

sistemi le deloma učinkoviti, in poudarja, 

da je to resnični rezultat revizij 

Računskega sodišča in da na njegovi 

osnovi razrešnice ne bi smeli podeliti; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/27 

Predlog spremembe  27 

Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. obžaluje, da je najverjetnejša 

stopnja napake pri plačilih kljub 

izboljšanju znašala 3,8 %; opozarja, da je 

bila najverjetnejša stopnja napake pri 

plačilih v proračunskem letu 2014 ocenjena 

na 4,4 %, v proračunskem letu 2013 na 4,7 

%, v proračunskem letu 2012 na 4,8 % in v 

proračunskem letu 2011 na 3,9 %; 

50. obžaluje, da je najverjetnejša 

stopnja napake pri plačilih znašala 3,8 %, 

in meni, da je nesprejemljiva; opozarja, da 

je bila najverjetnejša stopnja napake pri 

plačilih v proračunskem letu 2014 ocenjena 

na 4,4 %, v proračunskem letu 2013 na 4,7 

%, v proračunskem letu 2012 na 4,8 % in v 

proračunskem letu 2011 na 3,9 %; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/28 

Predlog spremembe  28 

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 68 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. se strinja s stališčem Računskega 

sodišča iz posebnega poročila št. 27/2016, 

da razlikovanje med politično 

odgovornostjo komisarjev in operativno 

odgovornostjo generalnih direktorjev, ki je 

bilo uvedeno s Kinnock-Prodijevo reformo, 

pomeni, da ni vedno jasno, ali politična 

odgovornost zajema odgovornost za 

izvrševanje proračuna generalnih 

direktoratov ali nima s tem nobene zveze 

(gl. točko 5 povzetka posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 27/2016); 

68. se strinja s stališčem Računskega 

sodišča iz posebnega poročila št. 27/2016, 

da razlikovanje med politično 

odgovornostjo komisarjev in operativno 

odgovornostjo generalnih direktorjev, ki je 

bilo uvedeno s Kinnock-Prodijevo reformo, 

pomeni, da ni vedno jasno, ali politična 

odgovornost zajema odgovornost za 

izvrševanje proračuna generalnih 

direktoratov ali nima s tem nobene zveze 

(gl. točko 5 povzetka posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 27/2016); 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/29 

Predlog spremembe  29 

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 102 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. pozdravlja, da revizijski dokazi 

Računskega sodišča v glavnem kažejo, da 

na prihodke ne vpliva pomembna stopnja 

napake, in zlasti da so pregledani sistemi 

za lastna sredstva iz naslova BND in DDV 

uspešni, da so pregledani sistemi za 

tradicionalna lastna sredstva na splošno 

uspešni, ključne notranje kontrole v 

državah članicah, ki jih je obiskalo 

Računsko sodišče, pa so le delno 

učinkovite; pozdravlja tudi, da Računsko 

sodišče ni odkrilo nobenih napak pri 

preizkušenih transakcijah; 

102. ugotavlja, da revizijski dokazi 

Računskega sodišča v glavnem kažejo, da 

na prihodke ne vpliva pomembna stopnja 

napake, in zlasti da so pregledani sistemi 

za lastna sredstva iz naslova BND in DDV 

uspešni, da so pregledani sistemi za 

tradicionalna lastna sredstva na splošno 

uspešni, ključne notranje kontrole v 

državah članicah, ki jih je obiskalo 

Računsko sodišče, pa so le delno 

učinkovite; pozdravlja tudi, da Računsko 

sodišče ni odkrilo nobenih napak pri 

preizkušenih transakcijah; ugotavlja pa, da 

BDP Irske močno izkrivljajo navzočnost 

in dejavnosti mnogih velikih 

multinacionalnih korporacij, zaradi 

izkrivljenega BDP pa se nato preceni 

prispevek Irske v proračun EU; ugotavlja, 

da je bilo to znano vrsto let, vendar je bilo 

na problem opozorjeno šele leta 2016, ko 

je skoraj čez noč prišlo do 26-odstotnega 

povečanja; je seznanjen, da je bilo 

leta 2016 odkrito veliko izkrivljanje v zvezi 

z irskim BDP za leto 2015, in meni, da bo 

treba Irski zagotovo povrniti denar za to 

leto; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/30 

Predlog spremembe  30 

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 103 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. opozarja, da je pridržek sredstvo, ki 

omogoča, da se dvomljiv element v 

podatkih o BND, ki so jih predložile 

države članice, popravi; pozdravlja dejstvo, 

da Računsko sodišče ni odkrilo resnih 

težav v zvezi s pregledanimi umaknjenimi 

pridržki v letu 2015; 

103. opozarja, da je pridržek sredstvo, ki 

omogoča, da se dvomljiv element v 

podatkih o BND, ki so jih predložile 

države članice, popravi; ugotavlja, da 

Računsko sodišče ni odkrilo resnih težav v 

zvezi s pregledanimi umaknjenimi pridržki 

v letu 2015; vendar svetuje, da se zaradi 

velikega izkrivljenja BDP Irske za 

leto 2015, ki so ga povzročile dejavnosti 

številnih velikih multinacionalnih 

korporacij, takšen pridržek zdaj uporabi 

za Irsko za leto 2015; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/31 

Predlog spremembe  31 

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 110 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

110. obžaluje, da še vedno veljajo 

strukturni in pravni elementi, ki so 

privedli do političnega incidenta ob koncu 

oktobra 2014 glede prispevkov nekaterih 

držav članic; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1124093SL.docx  PE603.701v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

25.4.2017 A8-0150/32 

Predlog spremembe  32 

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 111 – alinea 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ponovno oceni prispevek Irske v 

proračun EU za leto 2015 z namenom, da 

bi kot podlago za oceno namesto BDP 

uporabili natančnejši BNP, ki bi bil boljše 

merilo za nacionalno proizvodnjo Irske, 

saj sta BDP in BNP v veliki večini držav 

precej bolje usklajena kot na Irskem; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/33 

Predlog spremembe  33 

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 122 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

122. globoko obžaluje, da cilj vlaganja 

3 % bruto domačega proizvoda (BDP) 

držav članic za raziskave do leta 2020 

verjetno ne bo izpolnjen; zato meni, da bi 

bilo treba ustaviti ponavljajoče se reze v 

proračunu EU v zvezi s programi za 

raziskave; poziva vse države članice, naj se 

lotijo tega izziva; poziva Komisijo, naj 

oblikuje potrebne sklepe za vmesno 

revizijo večletnega finančnega okvira in za 

naslednji večletni finančni okvir; 

122. globoko obžaluje, da cilj vlaganja 

3 % bruto domačega proizvoda (BDP) 

držav članic za raziskave do leta 2020 

verjetno ne bo izpolnjen; zato meni, da bi 

bilo treba ustaviti ponavljajoče se reze v 

proračunu EU v zvezi s programi za 

raziskave; poziva vse države članice, naj se 

lotijo tega izziva; priporoča, da naj se v 

primeru Irske, kjer je BDP močno 

izkrivljen zaradi prisotnosti in dejavnosti 

številnih velikih multinacionalnih 

korporacij, kot podlaga za takšne izračune 

uporabi BNP; poziva Komisijo, naj 

oblikuje potrebne sklepe za vmesno 

revizijo večletnega finančnega okvira in za 

naslednji večletni finančni okvir; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/34 

Predlog spremembe  34 

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 143 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

143. poziva države članice, naj se 

dodatno potrudijo za dosego cilja 3 % 

BDP, namenjenih za raziskave; meni, da bi 

to spodbudilo odličnost in inovacije; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj prouči 

možnost, da bi predlagala pakt za znanost 

na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 

po vzoru že obstoječe dinamike 

Konvencije županov; poziva države članice 

in Parlament, naj se potrudijo tudi v okviru 

proračuna Unije; 

143. poziva države članice, naj se 

dodatno potrudijo za dosego cilja 3 % 

BNP, namenjenih za raziskave; meni, da bi 

to spodbudilo odličnost in inovacije; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj prouči 

možnost, da bi predlagala pakt za znanost 

na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 

po vzoru že obstoječe dinamike konvencije 

županov; poziva države članice in 

Parlament, naj se potrudijo tudi v okviru 

proračuna Unije; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/35 

Predlog spremembe  35 

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 153 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

153. pozdravlja dejstvo, da sta lahko 

Evropski sklad za regionalni 

razvoj/Kohezijski sklad do določene mere 

uravnovesila učinke finančne krize 2007–

2008, kar kaže, da bi se brez posredovanja 

strukturnih skladov gospodarske in 

socialne razlike med evropskimi regijami 

še bolj povečale; 

153. ugotavlja, da sta lahko Evropski 

sklad za regionalni razvoj/Kohezijski sklad 

v omejenem obsegu uravnovesila učinke 

finančne krize 2007–2008, kar kaže, da bi 

se brez posredovanja strukturnih skladov 

gospodarske razlike med evropskimi 

regijami povečale še bolj, kot so se; 

Or. en 

 


