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24.4.2017 A8-0160/31 

Predlog spremembe  31 

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 181 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

181. meni, da bi morala Komisija po 

posvetovanju z državami članicami 

Parlamentu redno poročati o napredku 

pri izvajanju postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem v posameznih državah; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1124059SL.docx  PE603.721v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0160/32 

Predlog spremembe  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 182 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

182. priporoča Komisiji, naj še naprej 

dosega napredek pri vključevanju 

nacionalnih fiskalnih svetov ter zagotovi, 

da bo Evropski fiskalni odbor prevzel 

uradno vlogo pri postopku v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem; ugotavlja, da 

se je preglednost postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem v zadnjih letih 

izboljšala, in priznava, da določenih 

informacij politično občutljive narave ni 

mogoče zmeraj posredovati javnosti; 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/33 

Predlog spremembe  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 183 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

183. priporoča, naj se postopek v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem v večji meri 

osredotoča na zmanjševanje javnega 

dolga; ugotavlja, da je bilo razmerje med 

dolgom in BDP ob koncu leta 2014 zgolj v 

13 državah članicah nižje od 60 %; 

poudarja, da je več držav članic trenutno 

močno zadolženih, čeprav Unija izkorišča 

prednosti zmernega okrevanja, stopnja 

javnega dolga pa je višja, kot je bila leta 

2010; 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/34 

Predlog spremembe  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča 

2016/2208(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 186 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

186. meni, da bi morala Komisija 

zagotoviti natančno usklajevanje uporabe 

pravil postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem z ukrepi strukturne 

reforme, dogovorjenimi v sklopu 

evropskega semestra. 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/35 

Predlog spremembe  35 

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 307 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

307. z obžalovanjem ugotavlja, da 

sistem priznavanja Komisije ne upošteva 

nekaterih osrednjih vidikov trajnosti in 

pravične trgovine, kot so konflikti v zvezi z 

lastništvom zemljišč, prisilno ali otroško 

delo, slabi delovni pogoji za kmete, 

zdravstveno in varnostno tveganje ter 

posledice posrednih sprememb rabe 

zemljišč, ki v drugačnih okoliščinah veljajo 

za zelo relevantne; meni, gre pri tem za 

nedoslednost v politikah Komisije; poziva 

Komisijo, naj bolj celovito preoblikuje 

postopke ocenjevanja in naj navedene 

vidike vključi v postopek preverjanja 

prostovoljnih shem; poziva Komisijo, naj 

zahteva, da prostovoljne sheme enkrat 

letno na podlagi svojih dejavnosti 

certificiranja sporočijo ustrezne 

informacije v zvezi z navedenimi tveganji; 

307. z obžalovanjem ugotavlja, da 

sistem priznavanja Komisije ne upošteva 

nekaterih osrednjih vidikov trajnosti in 

pravične trgovine, kot so (a) obsežni 

trgovinski sporazumi (CETA in TTIP sta 

le dva primera), ki bodo privedli do 

zmanjšanja lokalne oziroma povečanja 

centralizirane proizvodnje, s tem pa tudi 

povečanja transporta pridelkov in 

onesnaženosti zraka, (b) konflikti v zvezi z 

lastništvom zemljišč, (c) prisilno ali 

otroško delo, (d) slabi delovni pogoji za 

kmete, (e) zdravstveno in varnostno 

tveganje ter posledice posrednih sprememb 

rabe zemljišč, kar v drugačnih okoliščinah 

vse velja za zelo relevantno; meni, gre pri 

tem za nedoslednost v politikah Komisije; 

poziva Komisijo, naj bolj celovito 

preoblikuje postopke ocenjevanja in naj 

navedene vidike vključi v postopek 

preverjanja prostovoljnih shem; poziva 

Komisijo, naj zahteva, da prostovoljne 

sheme enkrat letno na podlagi svojih 

dejavnosti certificiranja sporočijo ustrezne 

informacije v zvezi z navedenimi tveganji; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/36 

Predlog spremembe  36 

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 380 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

380. v zvezi s skupno kmetijsko politiko 

po letu 2020 poziva, naj Komisija predvidi 

izboljšanje pravil v zvezi s pregledi 

navzkrižne skladnosti na kraju samem, 

države članice pa naj pozove, da veljavne 

administrativne preglede izvajajo 

učinkovito, pri tem pa uporabljajo vse 

ustrezne informacije, ki so na voljo; meni, 

da se bo tako mogoče učinkoviteje 

osredotočati na ključne kontrolne točke; 

380. v zvezi s skupno kmetijsko politiko 

po letu 2020 poziva, naj Komisija izboljša 

pravila v zvezi s pregledi navzkrižne 

skladnosti na kraju samem, države članice 

pa naj pozove, da veljavne administrativne 

preglede izvajajo učinkovito, pri tem pa (a) 

uporabljajo vse ustrezne informacije, ki so 

na voljo, ter (b) čim bolj zmanjšajo število 

agencij, ki sodelujejo pri takšnih 

pregledih, in tako zagotovijo, da se kmetje 

ne bodo znašli v položaju, kakršnemu smo 

trenutno priča na Irskem, kjer je vpletenih 

več različnih agencij, pri čemer ima lahko 

vsaka svoje prednostne naloge, vsaka 

lahko kadarkoli izrazi svoje zahteve in v 

končni fazi vsaka lahko deluje 

pristransko; meni, da se bo tako mogoče 

učinkoviteje osredotočati na ključne 

kontrolne točke; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Predlog spremembe  37 

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 382 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

382. spodbuja Komisijo, naj po poročilu 

o uspešnosti skupne kmetijske politike, ki 

ga je treba predložiti do konca leta 2018, 

razvije metodologijo za merjenje stroškov 

navzkrižne skladnosti; 

382. spodbuja Komisijo, naj razvije 

standardno metodologijo za ocenjevanje 

navzkrižne skladnosti, da bi v njih 

zmanjšali pristranskost/osebno mnenje 

inšpektorjev, ta standard pa uveljavi v 

vseh državah članicah; prav tako 

spodbuja Komisijo, naj po poročilu o 

uspešnosti skupne kmetijske politike, ki ga 

je treba predložiti do konca leta 2018, 

razvije tudi standardno metodologijo za 

merjenje stroškov navzkrižne skladnosti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/38 

Predlog spremembe  38 

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 395 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

395. obžaluje, da države članice niso 

ukrepale skupaj, saj bi tako pospešile 

skupno javno naročilo za cepivo proti 

pandemični gripi, in priznava, da je gripa 

bolezen, s katero se zdravstvene službe v 

posameznih državah članicah srečujejo 

vsako leto; meni, da bi usklajeno ukrepanje 

vseh držav članic koristilo zdravju 

državljanov Unije in zmanjšalo stroške; 

395. ugotavlja, da države članice niso 

ukrepale skupaj, saj bi tako pospešile 

skupno javno naročilo za cepivo proti 

pandemični gripi; priznava, da je gripa 

bolezen, s katero se zdravstvene službe v 

posameznih državah članicah srečujejo 

vsako leto, a priporoča, da se glede na 

stroške cepiva, ki se spreminja vsako leto, 

izvede celovita in povsem neodvisna 

študija (zlasti farmacevtskih družb) o 

učinkovitosti tega cepiva; meni, da bo 

usklajeno ukrepanje vseh držav članic 

koristilo zdravju državljanov Unije in 

zmanjšalo stroške; 

Or. en 

 


