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25.4.2017 A8-0150/36 

Predlog spremembe  36 

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 162 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

162. poudarja, kako pomembna je 

pobuda za zaposlovanje mladih; do konca 

novembra 2015 je bilo skoraj 320.000 

prebivalcev vključenih v ukrepe, ki jih 

podpira pobuda za zaposlovanje mladih, 18 

od 22 držav članic pa je začelo izvajati 

ukrepe v okviru te pobude; za 28 % 

razpoložljivih sredstev pobude za 

zaposlovanje mladih so bile prevzete 

obveznosti, za 20 % so bile podpisane 

pogodbe z upravičenci, 5 % pa je bilo 

izplačanih upravičencem; ugotavlja, da tri 

države članice do konca novembra 2015 še 

niso prevzele nikakršnih obveznosti za 

sredstva (Španija, Irska in Združeno 

kraljestvo); 

162. poudarja, kako pomembna je 

pobuda za zaposlovanje mladih: 

do konca novembra 2015 je bilo skoraj 

320.000 prebivalcev vključenih v ukrepe, 

ki jih podpira pobuda za zaposlovanje 

mladih, 18 od 22 držav članic pa je začelo 

izvajati ukrepe v okviru te pobude; 

za 28%razpoložljivih sredstev pobude za 

zaposlovanje mladih so bile prevzete 

obveznosti; 

za 20 % so bile podpisane pogodbe z 

upravičenci, 5 % pa je bilo izplačanih 

upravičencem; 

ugotavlja, da tri države članice do konca 

novembra 2015 še niso prevzele nikakršnih 

obveznosti za sredstva (Španija, Irska in 

Združeno kraljestvo, vključno s Škotsko); 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/37 

Predlog spremembe  37 

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 191 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

191. v celoti podpira mnenje komisarja 

Oettingerja, da je treba dolgoročno 

ponovno vključiti finančne instrumente in 

„proračune v senci“ pod okrilje proračuna 

Unije, saj bi to pomenilo, da Komisija 

odgovarja Parlamentu; poziva Komisijo, 

naj pred novembrom 2017 pripravi 

sporočilo o tem vprašanju; 

191. v celoti podpira mnenje komisarja 

Oettingerja, da bo navsezadnje treba 

dolgoročno (čim prej, tem bolje) ponovno 

vključiti finančne instrumente in 

„proračune v senci“ pod okrilje proračuna 

Unije, saj bi to pomenilo, da Komisija 

odgovarja Parlamentu; poziva Komisijo, 

naj pred novembrom 2017 pripravi 

sporočilo o tem vprašanju; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/38 

Predlog spremembe  38 

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 208 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

208. ugotavlja, da je generalni direktor 

GD AGRI eno stran letnega poročila o 

dejavnostih za leto 2015 namenil trendom 

pri porazdelitvi neposrednih plačil, in 

ponovno poudarja, da lahko države članice 

po lastni presoji uporabijo možnosti za 

prerazporeditev subvencij v okviru SKP, 

uvedenih z reformo SKP leta 2013; 

208. ugotavlja, da je generalni direktor 

GD AGRI eno stran letnega poročila o 

dejavnostih za leto 2015 namenil trendom 

pri porazdelitvi neposrednih plačil, in 

ponovno poudarja, da lahko države članice 

po lastni presoji uporabijo možnosti za 

prerazporeditev subvencij v okviru SKP, 

uvedenih z reformo SKP leta 2013; glede 

na dejstvo, da je to eno največjih področij, 

ki ga financira Unija, in da v trenutnem 

sistemu v nekaterih državah članicah 

(zlasti Irska in Združeno kraljestvo) 

mnoge velike kmetije/gospodarstva 

prejemajo visoke letne zneske iz skupne 

kmetijske politike, kar je sprožilo številne 

(upravičene) javne kritike in ogrozilo ta 

sredstva za vse, Komisiji priporoča, naj 

razdeljevanje teh sredstev nadzoruje tako, 

da bodo ustrezno usmerjena k tistim, ki 

naj bi jih prejeli, z zavezujočo zgornjo 

mejo za plačila skupne kmetijske politike, 

ki jih lahko prejme posamezna kmetija, 

prilagojeno indeksu cen življenjskih 

potrebščin v državah članicah; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/39 

Predlog spremembe  39 

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 212 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

212. je zaskrbljen zaradi zaključka 

Računskega sodišča, da je bilo maja 2015 

opravljenih šest pomembnih sprememb, ki 

bi utegnile vplivati na LPIS, in da je 

zapletenost pravil in postopkov, potrebnih 

za spremembe, še dodatno povečala 

upravno obremenitev držav članic; 

212. je zaskrbljen zaradi zaključka 

Računskega sodišča, da je bilo maja 2015 

opravljenih šest pomembnih sprememb, ki 

bi utegnile vplivati na LPIS, in da je 

zapletenost pravil in postopkov, potrebnih 

za spremembe, še dodatno povečala 

upravno obremenitev držav članic; 

priporoča, da se teh šest sprememb 

ponovno prouči z namenom 

poenostavitve; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/40 

Predlog spremembe  40 

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 215 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 215a. glede na dejstvo, da je to eno 

največjih področij, ki ga financira Unija, 

in da v trenutnem sistemu v nekaterih 

državah članicah (zlasti Irska in Združeno 

kraljestvo) mnoge velike 

kmetije/gospodarstva prejemajo visoke 

letne zneske iz skupne kmetijske politike, 

kar je sprožilo številne (upravičene) javne 

kritike in ogrozilo ta sredstva za vse, 

Komisiji priporoča, naj razdeljevanje teh 

sredstev nadzoruje tako, da bodo ustrezno 

usmerjena k tistim, ki naj bi jih prejeli, z 

zavezujočo zgornjo mejo za plačila skupne 

kmetijske politike, ki jih lahko prejme 

posamezna kmetija, prilagojeno indeksu 

cen življenjskih potrebščin v državah 

članicah; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/41 

Predlog spremembe  41 

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 246 – alinea 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Komisijo, naj v kodeks ravnanja za 

komisarje vključi opredelitev navzkrižja 

interesov, naj temeljito premisli o potrebi, 

da se v sheme financiranja z mednarodnimi 

organizacijami in pooblaščenimi subjekti 

vključijo določbe o prejemkih osebja, 

povezanih z dejavnostmi, ki so v samem 

središču njihovega poslanstva, in da naj do 

konca leta 2017 Evropskemu parlamentu 

posreduje svoje premisleke v zvezi s tem, 

pa tudi v zvezi z učinkom uporabe nove 

politike za povračilo stroškov. 

– Komisijo, naj: (1) 1) v kodeks 

ravnanja za komisarje vključi opredelitev 

navzkrižja interesov in določi kazni za 

tiste, ki navzkrižja interesov ne prijavijo, 

do vključno odpustitve; (2) temeljito 

premisli o potrebi, da se v sheme 

financiranja z mednarodnimi 

organizacijami in pooblaščenimi subjekti 

vključijo določbe o prejemkih osebja, 

povezanih z dejavnostmi, ki so v samem 

središču njihovega poslanstva; in (3) do 

konca leta 2017 Evropskemu parlamentu 

posreduje svoje premisleke v zvezi s tem, 

pa tudi v zvezi z učinkom uporabe nove 

politike za povračilo stroškov. 

Or. en 

 


