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13.4.2018 A8-0137/51 

Predlog spremembe  51 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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 iz ustanovnih 

pogodb, Obzorja 2020 in večletnega 

finančnega okvira, pa tudi evropskega 

stebra socialnih pravic, podpisanega 

17. novembra 2017; 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Predlog spremembe  52 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Komisijo, naj pospeši 

izvajanje programov kohezijske politike in 

s tem povezanih plačil, da bi skrajšala 

obdobje izvajanja najprej na leto n+2; 

9. poziva Komisijo, naj pospeši 

izvajanje programov kohezijske politike in 

s tem povezanih plačil, da bi skrajšala 

obdobje izvajanja najprej na leto n+2, če to 

ne ne bo poslabšalo stopnje črpanja in 

izvajanja politik Unije; v zvezi s tem 

odločno poziva Komisijo in države 

članice, naj po hitrem postopku sprejmejo 

večletni finančni okvir po letu 2020, in se 

zavezuje, da bo Parlament sodeloval, da bi 

dosegli ta cilj; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Predlog spremembe  53 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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; 

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, da bi 

ustrezno zadostili potrebam in zahtevam 

migrantov in beguncev, pa tudi nevladnih 

organizacij in javnih organov, ki skrbijo 

za njihov sprejem v Uniji, ter zagotovili 

njihovo financiranje; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Predlog spremembe  54 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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. kljub dolgoletnemu prepričanju, 

da pri deljenem upravljanju prihaja do 

pogostejših napak kot pri neposrednem, 
ugotavlja, da ima način upravljanja zelo 

majhen vpliv, 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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Predlog spremembe  55 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poudarja, da Komisija v svojem 

letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 

izvrševanja proračuna EU za leto 2016 

ugotavlja, da je na porabo vplivala 

pomembna stopnja napake, saj je 

povprečna skupna stopnja napake vseh 

zadevnih odhodkov Komisije ocenjena 

med 2,1 % in 2,6 % (leta 2015 je bila med 

2,3 % in 3,1 %), s tem povezani ocenjeni 

skupni znesek, pri katerem obstaja tveganje 

ob plačilu, pa je med 2,9 in 3,6 milijarde 

EUR (leta 2015 pa je bil med 3,3 in 4,5 

milijarde EUR); 

34. poudarja, da Komisija v svojem 

letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 

izvrševanja proračuna EU za leto 2016 

ugotavlja, da se je poraba, na katero je 

vplivala pomembna stopnja napake, 

zmanjšala, saj je povprečna skupna stopnja 

napake vseh zadevnih odhodkov Komisije 

ocenjena med 2,1 % in 2,6 % (leta 2015 je 

bila med 2,3 % in 3,1 %), s tem povezani 

ocenjeni skupni znesek, pri katerem obstaja 

tveganje ob plačilu, pa je med 2,9 in 3,6 

milijarde EUR (leta 2015 pa je bil med 3,3 

in 4,5 milijarde EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Predlog spremembe  56 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poudarja, da je mogoče napake 

popraviti še več kot deset let po njihovem 

nastanku, zato je zelo nenaravno, da se 

ocenjeni učinek prihodnjih popravkov 

utemeljuje na popravkih iz zadnjih šestih 

let; 

41. poudarja, da so večletni programi 

specifične narave in da je mogoče napake 

popraviti še več kot deset let po njihovem 

nastanku, zato je zelo pomanjkljivo in 

nenaravno, da se ocenjeni učinek 

prihodnjih popravkov utemeljuje na 

popravkih iz zadnjih šestih let; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Predlog spremembe  57 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

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 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70a (novo)  poziva Komisijo, naj se 

posvetuje z akademskimi krogi, da bi 

opredelila ustrezne kazalnike uspešnosti, 

potrebne za merjenje proračuna, 

usmerjenega v rezultate (BFOR), ter dala 

prednost naložbam v javne dobrine in se 

tako odzvala na skrbi državljanov;  

Or. es 

 

 


