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11.4.2018 A8-0137/10 

Predlog spremembe  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker bi morala v zvezi s tem 

korekcija stopnje napake veljati zgolj za 

revidirane elemente, NE pa za celoten 

proračun, saj so se tudi sami popravki 

opravili ZGOLJ za revidirane elemente; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Predlog spremembe  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. pozdravlja dejstvo, da je Računsko 

sodišče – kot vsako leto od leta 2007 – 

podalo pozitivno mnenje o zanesljivosti 

računovodskih izkazov za leto 2016 ter 

ugotovilo, da med prihodki v letu 2016 ni 

bilo pomembnih napak; z zadovoljstvom 

ugotavlja, da so obveznosti, povezane z 

izkazi za proračunsko leto, ki se je 

končalo 31. decembra 2016, v vseh 

pomembnih vidikih zakonite in pravilne; 

17. obžaluje dejstvo, da je Računsko 

sodišče – kot vsako leto od leta 2007 – 

podalo pozitivno mnenje o zanesljivosti 

računovodskih izkazov za leto 2016, to pa 

med navadnimi državljani vzbuja dvome o 

tem, ali je proračun EU na področju 

stopnje napake znotraj sprejemljivih 

smernic ali ne, kar seveda ni;    

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Predlog spremembe  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 

Računsko sodišče prvič v 23 letih izdalo 

mnenje s pridržkom (ne pa negativno 

mnenje) o zakonitosti in pravilnosti plačil, 

povezanih z računovodskimi izkazi, kar 

pomeni, da je bilo po mnenju Računskega 

sodišča doseženo pomembno izboljšanje v 

upravljanju financ Unije ter da je bila 

bistvena napaka omejena predvsem na 

odhodke, ki temeljijo na povračilih in 

predstavljajo približno polovico revidiranih 

plačil; 

22. obžaluje, da je Računsko sodišče 

prvič v 23 letih izdalo mnenje s pridržkom 

(ne pa negativno mnenje) o zakonitosti in 

pravilnosti plačil, povezanih z 

računovodskimi izkazi, kar pomeni, da je 

bilo po mnenju Računskega sodišča 

doseženo pomembno izboljšanje v 

upravljanju financ Unije ter da je bila 

bistvena napaka omejena predvsem na 

odhodke, ki temeljijo na povračilih in 

predstavljajo približno polovico revidiranih 

plačil; meni, da je ta zaključek sprejelo ob 

napačni predpostavki, da je bila korekcija 

stopnje napake, ki je bila opravljena 

ZGOLJ za revidirane elemente, prenesena 

na celoten proračun, kar pa več kot očitno 

ne drži (glej odstavek 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Predlog spremembe  13 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 94 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

94. ugotavlja, da se je sporočeni BND 

Irske leta 2015 močno povečal zaradi 

multinacionalnih družb, ki prenašajo 

sredstva za raziskave in razvoj v to državo; 

94. ugotavlja, da se je sporočeni BND 

Irske leta 2015 močno povečal zaradi 

multinacionalnih družb, ki prenašajo 

sredstva za raziskave in razvoj v to državo, 

zaradi česar so se povečali prispevki Irske, 

to pa bi bilo treba preučiti in Irski za leto 

2016 priznati rabat; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Predlog spremembe  14 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 99 – točka c 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(c) v sodelovanju z državami članicami 

analizira vse morebitne posledice 

večnacionalnih dejavnosti na oceno BND 

ter zanje pripravi navodila o tem, kako jih 

obravnavati pri sestavi državnih 

računovodskih izkazov; 

(c) v sodelovanju z državami članicami 

analizira vse morebitne posledice 

večnacionalnih dejavnosti na oceno BND 

ter zanje pripravi navodila o tem, kako jih 

obravnavati pri sestavi državnih 

računovodskih izkazov; po potrebi odobri 

rabat državam, na katere negativno 

vplivajo dejavnosti teh družb; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Predlog spremembe  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 175 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

175. v zvezi s tem pozdravlja: 175. v zvezi s tem ugotavlja: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Predlog spremembe  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 176 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

176. po drugi strani obžaluje: črtano 

(a) hude zamude pri projektih 

podzemne železnice v Atenah (podaljšanje 

proge 3 v Pirej) in Solunu (osnovna 

proga), zaradi katerih je bilo treba 

projekta nadaljevati še v programskem 

obdobju 2014–2020, 

 

(b) opustitev nekaterih ključnih 

projektov v železniškem, digitalnem in 

energetskem sektorju oziroma zamude pri 

njihovem izvajanju, zaradi katerih so bili 

podaljšani ali v celoti preloženi na 

programsko obdobje 2014–2020, 

 

(c) velik del infrastrukture za odpadne 

vode in trdne odpadke ostaja nedokončan; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Predlog spremembe  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 216 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

216. ugotavlja, da se približno 72 % 

pomoči izplača kmetijam, velikim od 5 do 

250 hektarov, ki so večinoma v družinski 

lasti; 

črtano 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Predlog spremembe  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 219 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

219. meni, da večje kmetije v obdobju 

nestabilnosti prihodkov ne potrebujejo 

nujno enake stopnje podpore za 

stabilizacijo kot manjše kmetije, saj lahko 

izkoristijo ekonomijo obsega, zaradi katere 

so odpornejše; 

219. meni, da večje kmetije v obdobju 

nestabilnosti prihodkov ne potrebujejo 

nujno enake stopnje podpore za 

stabilizacijo kot manjše kmetije, saj lahko 

izkoristijo ekonomijo obsega, zaradi katere 

so odpornejše, zato priporoča, da Komisija 

z drsečo lestvico odpravi to ravnovesje, pri 

čemer bi se subvencije zmanjševale 

sorazmerno s povečevanjem velikosti 

kmetij; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Predlog spremembe  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 292 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 292a. spominja na obljubo, ki jo je dal 

predsednik Komisije Juncker Evropskemu 

varuhu človekovih pravic, da se bo 

nekdanjega predsednika Komisije Barrosa 

sprejelo zgolj kot predstavnika interesov; 

opozarja na mnenje ad hoc odbora za 

etiko v zvezi z novo zaposlitvijo gospoda 

Barrosa, saj naj bi bila njegova vloga 

združljiva s funkcijo svetovalca pri družbi 

Goldman Sachs zgolj, če se bo zavezal, da 

ne bo lobiral v imenu te družbe; 

Or. en 

 

 


