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24.4.2017 A8-0160/1 

Predlog spremembe  1 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju nenavadnega 

dejstva, da je izjava o zanesljivosti 

Računskega sodišča razdeljena na dva 

dela: a) revizija zanesljivosti 

računovodskih izkazov in b) revizija 

zakonitosti in pravilnosti z izkazi 

povezanih transakcij; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/2 

Predlog spremembe  2 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je seznanjen z ugotovitvami in 

priporočili iz posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 18/2015: Finančna 

pomoč, zagotovljena državam članicam v 

težavah; 

1. je seznanjen z ugotovitvami in 

priporočili iz posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 18/2015: Finančna 

pomoč, zagotovljena državam članicam v 

težavah; meni, da bi moralo imeti ustrezen 

naslov, in sicer Finančna posojila za 

države članice, saj je treba to „pomoč“ 

odplačati z obrestmi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/3 

Predlog spremembe  3 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obžaluje, da Računsko sodišče v to 

poročilo ni vključilo vseh držav članic, ki 

so od začetka finančne krize prejele 

finančno pomoč, vključno s programom za 

Grčijo, saj bi to olajšalo primerjavo; 

3. obžaluje, da Računsko sodišče v to 

poročilo ni vključilo vseh držav članic, ki 

so od začetka finančne krize prejele 

finančna posojila, vključno s programom 

za Grčijo, saj bi to olajšalo primerjavo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/4 

Predlog spremembe  4 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na dejstvo, da je revizijo 

omejilo na zelo kratkoročen in konkreten 

scenarij finančne pomoči, ki jo je sprejel 

Svet, pri tem pa ni upoštevalo drugih 

morebitnih rešitev finančnih neravnovesij, 

ki so že bile del javne in akademske 

razprave, kot sta na primer vzajemno 

prevzemanje državnega dolga ali odpis 

dolgov; 

6. opozarja na dejstvo, da je revizijo 

omejilo na zelo kratkoročen in konkreten 

scenarij finančnih posojil, ki jih je sprejel 

Svet, pri tem pa ni upoštevalo drugih 

morebitnih rešitev finančnih neravnovesij, 

ki so že bile del javne in akademske 

razprave, kot sta na primer vzajemno 

prevzemanje državnega dolga ali odpis 

dolgov; obžaluje, da Računsko sodišče ni 

upoštevalo dejstva, da če bi temeljne 

strukture, potrebne za vsako novo valuto, 

obstajale v času, ko je bil uveden evro 

(evropski mehanizem za stabilnost, enotni 

mehanizem nadzora, enotni mehanizem 

za reševanje, bančna unija itd.), bi lahko 

preprečili številne propade bank, do 

katerih je prišlo kasneje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/5 

Predlog spremembe  5 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na dejstvo, da je revizijo 

omejilo na zelo kratkoročen in konkreten 

scenarij finančne pomoči, ki jo je sprejel 

Svet, pri tem pa ni upoštevalo drugih 

morebitnih rešitev finančnih neravnovesij, 

ki so že bile del javne in akademske 

razprave, kot sta na primer vzajemno 

prevzemanje državnega dolga ali odpis 

dolgov; 

6. opozarja na dejstvo, da je revizijo 

omejilo na zelo kratkoročen in konkreten 

scenarij finančnih posojil, ki jih je sprejel 

Svet, pri tem pa ni upoštevalo drugih 

morebitnih rešitev finančnih neravnovesij, 

ki so že bile del javne in akademske 

razprave, kot sta na primer vzajemno 

prevzemanje državnega dolga ali odpis 

dolgov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/6 

Predlog spremembe  6 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. obžaluje, da se je v svojem poročilu 

omejilo na upravljanje pomoči, ni pa niti 

analiziralo niti podvomilo v vsebino 

programa ali izpogajane pogoje za 

finančno pomoč; 

7. obžaluje, da se je v svojem poročilu 

omejilo na upravljanje posojil, ni pa niti 

analiziralo niti podvomilo v vsebino 

programa ali izpogajane pogoje za 

finančna posojila; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/7 

Predlog spremembe  7 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. je seznanjen, da so bili cilji 

programov finančne pomoči za države, ki 

so bile pomoči deležne, vrniti se na 

finančne trge, doseči vzdržne javne finance 

ter vrniti se k rasti in zmanjšati 

brezposelnost; obžaluje, da Računsko 

sodišče v ugotovitvah ni v celoti analiziralo 

rezultatov programa glede na te cilje; 

9. je seznanjen, da so bili cilji 

programov finančnih posojil – ki jih je 

treba odplačati – za države, ki so bile 

pomoči deležne, vrniti se na finančne trge, 

doseči vzdržne javne finance ter vrniti se k 

rasti in zmanjšati brezposelnost; obžaluje, 

da Računsko sodišče v ugotovitvah ni v 

celoti analiziralo rezultatov programa glede 

na te cilje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/8 

Predlog spremembe  8 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. ugotavlja, da je svoje ugotovitve 

osredotočilo predvsem na Komisijo kot 

upravljavko finančne pomoči, čeprav 

meni, da bi bilo treba za boljše 

razumevanje dodatno pozornost nameniti 

Mednarodnemu denarnemu skladu in 

Evropski centralni banki, ki sta v začetku 

podpirala Komisijo pri pripravi in 

spremljanju programov; 

10. ugotavlja, da je svoje ugotovitve 

osredotočilo predvsem na Komisijo kot 

upravljavko finančnih posojil, čeprav 

meni, da bi bilo treba za boljše 

razumevanje dodatno pozornost nameniti 

Mednarodnemu denarnemu skladu in 

Evropski centralni banki, ki sta v začetku 

podpirala Komisijo pri pripravi in 

spremljanju programov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/9 

Predlog spremembe  9 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se strinja s Komisijo, da je bila pri 

pripravi in upravljanju programa vloga 

Sveta in drugih partnerjev podcenjena; 

poziva Računsko sodišče in Komisijo, naj 

analizirata ustreznost ukrepov, ki jih je 

sprejel Svet, in vlogo ECB, pa tudi 

vprašanje, ali so bili ti ukrepi primerni za 

izpolnitev ciljev programa in ali so 

prispevali k ciljem Unije, tudi k postopni 

odpravi gospodarske krize, ustvarjanju 

delovnih mest in rasti; 

11. se strinja s Komisijo, da je bila pri 

pripravi in upravljanju programa vloga 

Sveta in drugih partnerjev podcenjena; 

poziva Računsko sodišče in Komisijo, naj 

analizirata ustreznost ukrepov, ki jih je 

sprejel Svet, in vlogo ECB, pa tudi 

vprašanje, ali so bili ti ukrepi primerni za 

izpolnitev ciljev programa in ali so 

prispevali k ciljem Unije, tudi k postopni 

odpravi gospodarske krize, ustvarjanju 

delovnih mest in rasti; prav tako poziva 

Računsko sodišče in Komisijo, naj 

analizirata učinek dramatičnega 

pomanjkanja najosnovnejših podpornih 

struktur za novo valuto na vse države 

euroobmočja, struktur, ki se sedaj, po tem, 

ko je več bank propadlo oziroma je skoraj 

propadlo več nacionalnih gospodarstev 

euroobmočja, vzpostavljajo (enotni 

mehanizem nadzora, enotni mehanizem 

za reševanje, evropski mehanizem za 

stabilnost, popolna bančna unija, popolna 

monetarna unija itd.) 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/10 

Predlog spremembe  10 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da lahko nekatere 

reforme, navedene v programih (tj. reforma 

trga dela), k rezultatom na področju 

konkurenčnosti vodijo le zelo dolgoročno, 

medtem ko so cilj programa pomoči 

takojšnji, kratkoročni rezultati; 

13. poudarja, da lahko nekatere 

reforme, navedene v programih (tj. reforma 

trga dela), k rezultatom na področju 

konkurenčnosti vodijo le zelo dolgoročno 

in da tudi takrat lahko povzročijo 

zmanjšanje pravic delavcev in znižanje 

delovnih pogojev, medtem ko so programi 

pomoči na splošno bolj kratkoročni in 

zahtevajo takojšnje, kratkoročne rezultate; 

Or. en 

 

 


