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12.4.2018 A8-0137/28 

Predlog spremembe  28 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. vztraja, da je treba proračun Unije 

zaradi „pobude o proračunu, usmerjenem v 

rezultate“, predstaviti v skladu s 

političnimi cilji Unije za večletni finančni 

okvir; opozarja, da bi moral biti proračun 

Unije tudi v obdobju večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 proračun, ki bo 

prinašal dejansko evropsko dodano 

vrednost, si prizadeval za uresničevanje 

skupnih ciljev Unije ter podpiral trajnostni 

gospodarski in socialni razvoj celotne 

Unije, česar države članice same ne 

morejo doseči, zato ga ne bi smeli 

obravnavati zgolj kot  neto bilanco ali 

koristi posameznih držav članic; 

4. vztraja, da je treba proračun Unije 

zaradi „pobude o proračunu, usmerjenem v 

rezultate“, predstaviti v skladu s 

političnimi cilji Unije za večletni finančni 

okvir; opozarja, da bi moral biti proračun 

Unije tudi v obdobju večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 proračun, ki bo 

prinašal dejansko evropsko dodano 

vrednost, si prizadeval za uresničevanje 

skupnih ciljev Unije ter podpiral trajnostni 

gospodarski in socialni razvoj celotne 

Unije, ne da bi pri tem posegal v 

pristojnosti katere koli od držav članic; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Predlog spremembe  29 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj uresniči svoj 

prvotni cilj glede 20-odstotne porabe ter 

začne v različne programe porabe Unije 

vključevati ukrepe v okviru boja proti 

podnebnim spremembam; 

10. poziva Komisijo, naj uresniči svoj 

prvotni cilj glede 20-odstotne porabe ter 

začne v različne programe porabe Unije 

vključevati ukrepe v okviru boja proti 

podnebnim spremembam, vendar ne tako, 

da bi z njimi upravičila nadaljnje 

odhodke; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Predlog spremembe  30 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva Komisijo, naj izboljša 

preglednost financiranja migracijske 

politike, kot je priporočilo Računsko 

sodišče v svojem letnem poročilu za 

leto 2016, prav tako pa naj dejavno 

spremlja postopke javnega naročanja, 

kadar potekajo v izrednih razmerah; 

črtano 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Predlog spremembe  31 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da ni na voljo dovolj 

informacij za ustrezno oceno finančnih 

instrumentov, zlasti glede njihovega vpliva 

na družbo in okolje; poudarja, da finančni 

instrumenti lahko dopolnijo nepovratna 

sredstva, ne bi pa jih smeli nadomestiti; 

21. poudarja, da ni na voljo dovolj 

informacij za ustrezno oceno finančnih 

instrumentov, zlasti glede njihovega vpliva 

na družbo in okolje; poudarja, da bi bilo 

treba ukiniti tako finančne instrumente 

kot nepovratna sredstva; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Predlog spremembe  32 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ugotavlja, da način upravljanja zelo 

malo vpliva na stopnjo napake, saj je 

Računsko sodišče za deljeno upravljanje z 

državami članicami in za vse vrste 

odhodkov iz poslovanja, ki jih neposredno 

upravlja Komisija, izračunalo skoraj enako 

ocenjeno stopnjo napake, in sicer 3,3 %; 

25. ugotavlja, da način upravljanja zelo 

malo vpliva na stopnjo napake, saj je 

Računsko sodišče za deljeno upravljanje z 

državami članicami in za vse vrste 

odhodkov iz poslovanja, ki jih neposredno 

upravlja Komisija, izračunalo skoraj enako 

ocenjeno stopnjo napake, in sicer 3,3 %; 

ugotavlja, da to kaže realno sliko 

zanimivosti ali dodane vrednosti 

neposrednega upravljanja s strani 

komisije, in se zavzema, da bi več 

pristojnosti podelili državam članicam; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Predlog spremembe  33 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da je bila po izračunih 

Računskega sodišča ocenjena stopnja 

napake najvišja pri izdatkih za razvoj 

podeželja, okolje, podnebne ukrepe in 

ribištvo (4,9 %), ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (4,8 %) ter 

konkurenčnost za rast in delovna mesta 

(4,1 %), najnižja pa pri upravnih odhodkih 

(0,2 %); 

26. poudarja, da je bila po izračunih 

Računskega sodišča ocenjena stopnja 

napake najvišja pri izdatkih za razvoj 

podeželja, okolje, podnebne ukrepe in 

ribištvo (4,9 %), ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (4,8 %) ter 

konkurenčnost za rast in delovna mesta 

(4,1 %), najnižja pa pri upravnih odhodkih 

(0,2 %); meni, da je oddaljenost Komisije 

od operativne ravni tako povezana z 

ocenjeno stopnjo napake, kar običajno 

govori v prid lokalnim akterjem; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Predlog spremembe  34 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. obžaluje, da se je skupna finančna 

izpostavljenost proračuna Unije povečala, 

velike dolgoročne obveznosti, jamstva in 

pravne obveznosti pa pomenijo, da bo v 

prihodnosti potrebno skrbno upravljanje; 

52. obžaluje, da se je skupna finančna 

izpostavljenost proračuna Unije povečala, 

velike dolgoročne obveznosti, jamstva in 

pravne obveznosti pa pomenijo, da bosta v 

prihodnosti potrebna skrbno upravljanje in 

gospodarnost; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Predlog spremembe  35 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. opozarja, da Unija povečuje 

uporabo finančnih instrumentov, in 

obžaluje, da ustanovitev Evropskega sklada 

za strateške naložbe (EFSI) ustvarja nove 

ureditve upravljanja s stopnjo javnega 

nadzora, ki ostaja nezadovoljiva, zaradi 

česar mora Parlament izvajati natančnejši 

nadzor; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog znatno izboljšati 

geografsko pokritost sklada EFSI; 

opozarja, da bi moral EFSI ostati dodatno 

orodje za spodbujanje naložb, kohezijska 

politika pa bi morala ostati naložbena 

politika Unije; ugotavlja pa, da se sklad 

uspešno izvaja in da mu je uspelo zbrati 

visok znesek zasebnega kapitala, prav tako 

pa se zaveda dodatnih izboljšav v zvezi z 

njegovo preglednostjo, dogovorjenih med 

pogajanji o podaljšanju veljavnosti sklada 

EFSI pod imenom EFSI 2.0; poziva 

Računsko sodišče, naj okrepi nadzor nad 

fazama načrtovanja in uporabe evropskih 

investicijskih in strukturnih skladov; 

53. opozarja, da Unija povečuje 

uporabo finančnih instrumentov, in 

obžaluje, da ustanovitev Evropskega sklada 

za strateške naložbe (EFSI) ustvarja nove 

ureditve upravljanja s stopnjo javnega 

nadzora, ki ostaja nezadovoljiva, zaradi 

česar mora Parlament izvajati natančnejši 

nadzor; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog znatno izboljšati 

geografsko pokritost sklada EFSI; 

ugotavlja, da se sklad uspešno izvaja in da 

mu je uspelo zbrati visok znesek zasebnega 

kapitala, prav tako pa se zaveda dodatnih 

izboljšav v zvezi z njegovo preglednostjo, 

dogovorjenih med pogajanji o podaljšanju 

veljavnosti sklada EFSI pod imenom EFSI 

2.0; poziva Računsko sodišče, naj okrepi 

nadzor nad fazama načrtovanja in uporabe 

evropskih investicijskih in strukturnih 

skladov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Predlog spremembe  36 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. poudarja, da skladi EU, kakor je 

določeno v načelih kohezijske politike, 

predstavljajo velik delež izdatkov 

nekaterih držav članic, in zlasti da v 

devetih državah članicah (Litva, 

Bolgarija, Latvija, Romunija, Madžarska, 

Poljska, Hrvaška, Estonija, Slovaška) 

neporavnane obveznosti za evropske 

strukturne in investicijske sklade (skladi 

ESI) predstavljajo finančno pomoč v 

višini več kot 15 % splošne javne porabe; 

prav tako poziva Komisijo, naj pripravi 

pozitivno oglaševalsko kampanjo, da bi 

državljane teh držav podrobneje seznanila 

z neposrednimi koristmi članstva; 

črtano 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Predlog spremembe  37 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poudarja, da imata lahko obseg 

sredstev Unije in čas njihovega prejetja 

precejšen makroekonomski vpliv, npr. na 

naložbe, rast in delovna mesta; 

58. poudarja, da imata lahko obseg 

sredstev Unije in čas njihovega prejetja 

precejšen makroekonomski vpliv, npr. na 

naložbe, rast in delovna mesta, in da lahko 

nekaterim državam članicam odvzameta 

prepotrebne finančne zmogljivosti; 

Or. en 

 

 


