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24.4.2017 A8-0160/11 

Predlog spremembe  11 

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 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da so države članice 

finančno pomoč prejele v obliki posojil, 

pridobljenih na kapitalskih trgih in 

zajamčenih s proračunom Unije; meni, da 

je bila vloga Parlamenta kot proračunskega 

organa pri teh programih oslabljena, s 

čimer se je še bolj zmanjšala demokratična 

legitimnost zagotovljene finančne pomoči; 

16. poudarja, da so države članice 

finančno „pomoč“ prejele v obliki posojil, 

pridobljenih na kapitalskih trgih in 

zajamčenih s proračunom Unije; obžaluje, 

da so bila zlasti v primeru Grčije in Irske 

ta posojila prvotno dana po pretiranih 

obrestnih merah, pri čemer si je Unija 

zagotovila prekomeren dobiček na račun 

bede držav članic; meni, da je bila vloga 

Parlamenta kot proračunskega organa pri 

teh programih oslabljena, s čimer se je še 

bolj zmanjšala demokratična legitimnost 

zagotovljene finančne pomoči; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/12 

Predlog spremembe  12 

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 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je pomembno, da se preuči 

vloga Evropske centralne banke pri 

posredni pomoči državam članicam pri 

izpolnjevanju njihovih ciljev ter pri širši 

podpori finančni arhitekturi Unije v času 

finančnih programov; 

18. meni, da je izredno pomembno, da 

se preuči vloga Evropske centralne banke v 

času krize, zlasti trditve in obtožbe, ki so 

jih potrdili predstavniki MDS, ki so takrat 

sodelovali, da je ECB pri pogajanjih s 

takratno irsko vlado uporabila prisilo; 

nadalje meni, da je treba preučiti tudi 

vlogo ECB pri posredni pomoči državam 

članicam pri izpolnjevanju njihovih ciljev 

ter pri širši podpori finančni arhitekturi 

Unije v času finančnih programov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/13 

Predlog spremembe  13 

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 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da je bilo ob začetku krize 

težko predvideti nekatera nepričakovana 

neravnovesja z uničujočimi posledicami v 

nekaterih državah članicah; izpostavlja, da 

je bilo težko predvideti obseg in naravo 

svetovnih finančnih kriz v obdobju 2007–

2008, ki so bile brez primere; 

19. meni, da je bilo ob začetku krize 

težko predvideti nekatera nepričakovana 

neravnovesja z uničujočimi posledicami v 

nekaterih državah članicah; meni tudi, da 

je bil eden glavnih vzrokov za krizo to, da 

je bil evro kot valuta ob uvedbi nepopoln, 

saj ni imel niti najosnovnejših podpornih 

struktur za valuto; izpostavlja, da je bilo 

težko predvideti obseg in naravo svetovnih 

finančnih kriz v obdobju 2007–2008, ki so 

bile brez primere; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/14 

Predlog spremembe  14 

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 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. se strinja z mnenjem Računskega 

sodišča, da pozornost, namenjena 

pravnemu okviru za nadzor pred krizo, ni 

zadoščala za ugotavljanje tveganj pri 

temeljnih fiskalnih položajih v času hude 

gospodarske krize; 

20. se strinja z mnenjem Računskega 

sodišča, da pozornost, namenjena 

pravnemu okviru za nadzor pred krizo, ni 

zadoščala za ugotavljanje tveganj pri 

temeljnih fiskalnih položajih v času hude 

gospodarske krize; se strinja tudi, da mora 

ECB zaradi tega pomanjkanja nadzora in 

spremljanja prevzeti odgovornost za vlogo, 

ki jo je imela pri nastanku krize; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Predlog spremembe  15 

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 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. pozdravlja, da sta zakonodajalca 

potrdila „šesterček“ in „dvojček“, ki sta 

bila sprejeta zaradi finančne krize in 

obravnavata pomanjkljivosti pri nadzoru, 

ki jih je razodela kriza; vendar meni, da 

reforma okvira gospodarskega upravljanja 

Unije v zadnjih letih ni vodila k 

postopnemu končanju krize, in poziva 

Komisijo, naj dodatno analizira prednosti 

in pomanjkljivosti novega okvira v 

primerjavi z drugimi podobnimi 

gospodarstvi (tj. ZDA, Japonska in druge 

države OECD) in po potrebi predlaga nove 

reforme; 

21. ugotavlja, da sta zakonodajalca 

potrdila „šesterček“ in „dvojček“, ki sta 

bila sprejeta zaradi finančne krize in delno 

obravnavata pomanjkljivosti pri nadzoru, 

ki jih je razodela kriza; vendar meni, da 

reforma okvira gospodarskega upravljanja 

Unije v zadnjih letih ni vodila k 

postopnemu končanju krize, in poziva 

Komisijo, naj dodatno analizira prednosti 

in pomanjkljivosti novega okvira v 

primerjavi z drugimi podobnimi 

gospodarstvi (tj. ZDA, Japonska in druge 

države OECD) in po potrebi predlaga nove 

reforme; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/16 

Predlog spremembe  16 

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 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva Komisijo, naj sledi 

priporočilu Računskega sodišča glede 

nadaljnjih izboljšav pri njenih 

makroekonomskih in fiskalnih napovedih; 

22. poziva Komisijo, naj sledi 

priporočilu Računskega sodišča glede 

nadaljnjih izboljšav pri njenih 

makroekonomskih in fiskalnih napovedih, 

ki so bile stalno in v nesprejemljivi meri 

napačne; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/17 

Predlog spremembe  17 

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 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča, da je Komisija ob 

strogih časovnih omejitvah in z omejenimi 

izkušnjami uspela prevzeti popolnoma 

nove naloge pri upravljanju programov 

finančne pomoči; opozarja na ugotovitev 

Računskega sodišča, da je bil to ob 

upoštevanju okoliščin omembe vreden 

dosežek; 

23. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča, da je Komisija pod 

velikim časovnim pritiskom in z 

omejenimi izkušnjami uspešno opravljala 

popolnoma nove naloge pri upravljanju 

programov finančne pomoči, a je hkrati 

seznanjen tudi s tem, da a) kriza, če bi do 

nje sploh prišlo, ne bi bila tako huda, če bi 

primerne podporne strukture za novo 

valuto obstajale že od začetka krize, in b) 

da bi lahko z ustreznim predvidevanjem in 

načrtovanjem vse te težave napovedali in 

se nanje pripravili; a hkrati tudi sprejema 

ugotovitve Računskega sodišča, da je bil to 

glede na takratne okoliščine in ob 

upoštevanju okoljskih omejitev omembe 

vreden dosežek; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/18 

Predlog spremembe  18 

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 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja odločitev, na podlagi 

katere bo upravljanje finančne pomoči 

odgovornost Komisije, ne pa finančnih 

partnerjev, kar bo omogočilo prilagajanje 

pomoči glede na posebnosti in izkazano 

lastno odgovornost držav članic; 

24. pozdravlja odločitev, na podlagi 

katere bo upravljanje finančnih posojil 

odgovornost Komisije, ne pa finančnih 

partnerjev, kar bo omogočilo prilagajanje 

posojil glede na posebnosti in izkazano 

lastno odgovornost držav članic; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/19 

Predlog spremembe  19 

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 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da je bila Komisija v 

zgodnji fazi programov pod velikim 

časovnim in političnim pritiskom zaradi 

negotovih tveganj, ki so ogrožala stabilnost 

celotnega finančnega sistema z 

nepredvidljivimi posledicami za 

gospodarstvo; 

27. poudarja, da je bila Komisija v 

zgodnji fazi programov pod velikim 

časovnim in političnim pritiskom zaradi 

negotovih tveganj, ki so ogrožala stabilnost 

celotnega finančnega sistema z 

nepredvidljivimi posledicami za 

gospodarstvo; poudarja tudi, da so bile 

tudi prizadete države članice pod velikim 

časovnim in političnim pritiskom; 

opozarja, da so bile zaradi vsega tega 

pritiska sprejete odločitve, za katere se je 

zdaj, ko gledamo nazaj in nismo v takšni 

časovni stiski, izkazalo, da jih lahko in da 

jih je treba znova pretehtati, na primer 

odločitev Irske iz leta 2010, da prevzame 

bančni dolg v obliki zadolžnic v višini 31 

milijard EUR, da bi rešila dve insolventni, 

nesistemski banki in s tem preprečila 

verižni učinek, ki bi privedel do propada 

bančnega sektorja v Uniji, in to v času, ko 

ni bilo na voljo nobenih potrebnih 

valutnih stebrov (kot sta enotni 

mehanizem za reševanje ali evropski 

mehanizem za stabilnost); 

Or. en 



 

AM\1124061SL.docx  PE603.721v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0160/20 

Predlog spremembe  20 

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 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. meni, da Komisija sicer ni imela 

predhodnih izkušenj s finančno pomočjo, 

da pa se je učila ob delu ter je ustrezno in 

dokaj hitro vzpostavila te programe in 

izboljšala svoje upravljanje poznejših 

programov; 

28. meni, da Komisija sicer ni imela 

predhodnih izkušenj s finančno pomočjo, 

da pa se je učila ob delu ter je ustrezno in 

dokaj hitro vzpostavila te programe in 

izboljšala svoje upravljanje kasnejših 

programov, čeprav so dejanske stroške te 

neizkušenosti nosile, in jih še vedno 

nosijo, prizadete države članice; 

Or. en 

 


