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24.4.2017 A8-0160/21 

Predlog spremembe  21 

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 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. ugotavlja, da je Komisija v času 

priprave tega delovnega dokumenta že 

predstavila svoj predlog za uvedbo 

programa za podporo strukturnim 

reformam; pozdravlja, da je v njem očitno 

upoštevala priporočila Računskega sodišča 

in upa, da se bo program izkazal za trdno 

orodje za tehnično pomoč, ki bo temeljila 

na izkušnjah projektne skupine za Grčijo; 

33. ugotavlja, da je Komisija v času 

priprave tega delovnega dokumenta že 

predstavila svoj predlog za uvedbo 

programa za podporo strukturnim 

reformam; pozdravlja, da je v njem očitno 

upoštevala priporočila Računskega sodišča, 

in upa, da se bo program izkazal za trdno 

orodje za tehnično pomoč, ki bo temeljila 

na izkušnjah delovne skupine za Grčijo; 

ugotavlja, da si delovna skupina za Grčijo 

pri pridobivanju izkušenj in oblikovanju 

ugotovitev niti ni prizadevala, da bi 

upoštevala znatne socialne stroške 

različnih programov za prebivalce Grčije; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/22 

Predlog spremembe  22 

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 118 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

118. razume nalogo EIT, tj. spodbujati 

sodelovanje med visokim šolstvom, 

raziskavami in inovacijami; ugotavlja, da 

so družbe pogosto lahko glavne 

upravičenke, saj so zakonite lastnice 

inovativnih izdelkov, ki prihajajo na trg in 

imajo finančne koristi; poudarja potrebo po 

tem, da se v teh razmerah razmisli o 

možnosti vključevanja strukture v model 

sodelovanja, v katerem bi se lahko 

določena sredstva, vsaj delno, stekala 

nazaj v EIT; 

118. razume nalogo EIT, tj. spodbujati 

sodelovanje med visokim šolstvom, 

raziskavami in inovacijami; meni, da so 

družbe navsezadnje lahko glavne 

upravičenke, saj so zakonite lastnice 

inovativnih izdelkov, ki prihajajo na trg, in 

imajo finančne koristi; poudarja potrebo po 

tem, da se v teh razmerah v model 

sodelovanja vključi struktura, pri kateri se 

bodo dodeljena sredstva stekala nazaj v 

EIT, skupaj z dogovorjeno stopnjo 

dobička (predlaga se enak delež); 

Or. en 



 

AM\1124058SL.docx  PE603.721v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

24.4.2017 A8-0160/23 

Predlog spremembe  23 

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 122 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

122. pozdravlja poročilo Računskega 

sodišča, podpira v njem navedena 

priporočila ter izraža zadovoljstvo, da se 

Komisija z njimi strinja in da jih bo v 

prihodnosti upoštevala; 

122. je seznanjen s poročilom 

Računskega sodišča in priporočili v njem 

ter izraža zadovoljstvo, da se Komisija z 

njimi strinja in da jih bo v prihodnosti 

upoštevala; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/24 

Predlog spremembe  24 

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 124 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

124. poudarja, da trg storitev še ni v 

celoti izkoristil svojega potenciala in da sta 

rast in zaposlovanje močno odvisna od 

uspešnega izvajanja direktive o storitvah; 

meni, da bi morala Komisija opraviti 

študijo, v kateri bo na čim bolj zanesljiv 

kvantitativen način ocenila rezultate, saj 

morebitne gospodarske koristi popolnega 

izvajanja direktive še niso znane; 

124. poudarja, da trg storitev še ni v 

celoti izkoristil svojega potenciala in da sta 

rast in zaposlovanje močno odvisna od 

uspešnega izvajanja direktive o storitvah; 

vendar ugotavlja, da bi morale biti 

osnovne storitve, kot je oskrba z vodo – 

način dobave in plačila –, v pristojnosti 

posameznih držav članic in da je bolje, da 

ostanejo v javni lasti; nadalje ugotavlja, 

da morebitne gospodarske koristi oziroma 

koristi popolnega izvajanja direktive še 

niso znane in da bi morala Komisija 

naročiti popolnoma neodvisno študijo, da 

bi na čim bolj zanesljiv kvantitativen način 

ocenila dobičke ali izgube; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/25 

Predlog spremembe  25 

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 125 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

125. spodbuja vključitev dodatnih 

sektorjev, da bo odpravljenih še več 

sektorskih ovir za povezovanje trga, 

katerega končni cilj je odprava vseh ovir na 

notranjem trgu storitev ter izkoristek 

celotnega potenciala Unije za rast, 

konkurenčnost in zaposlovanje; 

125. samo če to pokažejo rezultati 

neodvisne študije o vseh posledicah in 

možnih rezultatih celovitejše uvedbe 

direktive o storitvah in če se nedvoumno 

dokaže, da je to družbeno koristno, 
spodbuja vključitev dodatnih sektorjev, da 

bo odpravljenih še več sektorskih ovir za 

povezovanje trga, katerega končni cilj je 

odprava vseh ovir na notranjem trgu 

storitev ter izkoristek celotnega potenciala 

Unije za rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/26 

Predlog spremembe  26 

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 126 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

126. meni, da bi lahko države članice 

bolje izkoristile ukrepe Komisije za 

podporo pri prenosu, uporabi in 

izvrševanju, zlasti z obveščanjem o težavah 

v različnih fazah postopka, razpravo o 

možnih skupnih rešitvah in izmenjavo 

najboljše prakse; 

126. meni, da bi lahko države članice 

bolje izkoristile ukrepe Komisije za 

podporo pri prenosu, uporabi in 

izvrševanju, zlasti z obveščanjem o težavah 

v različnih fazah postopka, razpravo o 

možnih skupnih rešitvah in izmenjavo 

najboljše prakse, zlasti če slednja kaže, da 

bi se bilo bolje izogniti privatizaciji 

osnovnih storitev in jih ohraniti v javni 

lasti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Predlog spremembe  27 

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 161 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

161. meni, da morali uporabo sredstev 

usmerjati boljši sistemi spremljanja in 

ocenjevanja na osnovi temeljnih 

kazalnikov, naprednih primerjalnih meril 

ter merljivih in realističnih ciljev; poziva 

Komisijo, naj pregleda vse kazalnike, 

primerjalna merila in cilje sedanjih 

programov na področju migracij; 

161. meni, da morali uporabo sredstev 

usmerjati boljši sistemi spremljanja in 

ocenjevanja na osnovi temeljnih 

kazalnikov, naprednih primerjalnih meril 

ter merljivih in realističnih ciljev, katerih 

končni cilj bi moral v vseh primerih biti 

zaščita koristi najbolj prizadetih, torej 

migrantov; poziva Komisijo, naj pregleda 

vse kazalnike, primerjalna merila in cilje 

sedanjih programov na področju migracij; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/28 

Predlog spremembe  28 

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 164 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

164. poziva Komisijo, naj si 

konstruktivno prizadeva za boljše 

usklajevanje med instrumenti, mehanizmi 

in ustreznimi deležniki, da bo mogoče 

migracijske krize preprečiti; 

164. poziva Komisijo, naj si 

konstruktivno prizadeva za boljše 

usklajevanje med instrumenti, mehanizmi 

in ustreznimi deležniki, zlasti z 

vključevanjem predstavnikov migrantov, 

da bo mogoče migracijske krize preprečiti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/29 

Predlog spremembe  29 

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 179 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

179. pozdravlja ugotovitve in 

priporočila iz Posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 10/2016 z 

naslovom Za zagotovitev uspešnega 

izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem so potrebna dodatna 

izboljšanja; 

179. je seznanjen z ugotovitvami in 

priporočili iz posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 10/2016 z 

naslovom „Za zagotovitev uspešnega 

izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem so potrebna dodatna 

izboljšanja“; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/30 

Predlog spremembe  30 

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 180 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

180. priporoča Komisiji, naj z rednim 

sporočanjem o ocenjevanju skladnosti s 

strukturnimi reformami, predlaganimi v 

okviru postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem, v posameznih državah in s 

preglednejšo uporabo pravil poveča 

preglednost postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem; 

180. priporoča Komisiji, naj opusti 

postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem, saj je bilo njegovo 

izvajanje v najboljšem primeru 

nepopolno, v najslabšem pa 

diskriminacijsko, pri čemer so imela vajeti 

povsem v svojih rokah velika gospodarstva 

Unije; meni, da je ta postopek preprosto 

podaljšek gospodarskih prisilnih jopičev, 

tako imenovanih dvojčkov in šesterčkov; 

Or. en 

 

 


