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13.4.2018 A8-0137/65 

Predlog spremembe  65 

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 152 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 152a. je seznanjen, da GD REGIO 

poudarja svoj prispevek k ciljem EU za 

leto 2020:  

a) ustvarjanje delovnih mest, rast in 

naložbe, 

b) razvoj enotnega digitalnega trga, 

c) večja energetska učinkovitost in enotni 

digitalni trg, 

d) izboljšanje učinkovitosti enotnega trga 

in 

e) pomoč pri učinkovitem vključevanju 

migrantov; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Predlog spremembe  66 

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 204 – točka g a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ga) s preučitvijo vprašanja, ali se bo 

predhodna pogojenost za čas po letu 2020 

ohranila, bi se bistveno izboljšala 

učinkovitost in uspešnost kohezijske 

politike; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Predlog spremembe  67 

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 205 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

205. vztraja, da morata GD REGIO in 

GD EMPL svoje predloge priporočil za 

posamezne države objaviti v svojih letnih 

poročilih o dejavnostih, kot je Parlament 

že večkrat zahteval; 

205. je seznanjen s podrobnim 

odgovorom komisarja Oettingerja 

poročevalcu in njegovo ugotovitvijo, da 

namen letnih poročil o dejavnostih ni 

podpirati priporočila za posamezne 

države; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Predlog spremembe  68 

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 230 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

230. poudarja, da so bile pomanjkljivosti 

odkrite zlasti pri upravnih in nadzornih 

sistemih na Madžarskem (zamude plačilnih 

agencij pri predložitvi izjav o upravljanju 

in pomanjkljivosti pri plačilih za 

ekologizacijo), v Bolgariji (ekologizacija in 

status ekoloških kmetij), na Poljskem 

(plačila za ekologizacijo) in v Italiji 

(pomanjkljivosti pri ugotavljanju 

upravičenosti zemljišč in aktivnih kmetov); 

črtano 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Predlog spremembe  69 

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 253 – točka a  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

a) kmetje bi smeli biti do plačil 

skupne kmetijske politike upravičeni samo, 

če izpolnjujejo enoten sklop osnovnih 

okoljskih standardov, vključno z zahtevami 

dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter 

zahtevami ekologizacije, ki presegajo 

zahteve okoljske zakonodaje; v zvezi s tem 

pozdravlja logiko pristopa k proračunu, 

usmerjenega v rezultate, ki ga je ubrala 

Komisija; meni, da bi moral biti prihodnji 

sistem izvajanja bolj odvisen od rezultatov; 

a) kmetje bi smeli biti do plačil 

ekologizacije skupne kmetijske politike 

upravičeni samo, če izpolnjujejo enoten 

sklop osnovnih okoljskih standardov, 

vključno z zahtevami dobrih kmetijskih in 

okoljskih pogojev ter zahtevami 

ekologizacije, ki presegajo zahteve 

okoljske zakonodaje; v zvezi s tem 

pozdravlja logiko pristopa k proračunu, 

usmerjenega v rezultate, ki ga je ubrala 

Komisija; meni, da bi moral biti prihodnji 

sistem izvajanja bolj odvisen od rezultatov; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Predlog spremembe  70 

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 288 – točka a  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

a) kljub precejšnji pomoči Unije 

sprejemne zmogljivosti v Grčiji in Italiji 

konec leta 2016 še niso zadoščale; 

a) kljub precejšnji pomoči Unije 

sprejemne zmogljivosti v Grčiji in Italiji 

konec leta 2016 še niso zadoščale; prav 

tako niso bila določena potrebna sredstva 

za vse druge države članice, ki mejijo na 

tretje države in bi lahko ob nadaljnjih 

migracijskih krizah postale namembne 

države; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Predlog spremembe  71 

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 294 a (novo)  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 294a. zato poziva, naj komisarji prijavijo 

vse svoje finančne interese (kot so 

lastništvo delnic, članstvo v upravnih 

odborih, svetovanje, članstvo v povezanih 

fundacijah ...) v vseh podjetjih, s katerimi 

so sodelovali, pa tudi finančne interese 

ožjih družinskih članov in vse spremembe 

od začetka njihove kandidature; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Predlog spremembe  72 

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 310 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

310. je nedavno izvedel, da naj bi bila 

prva gradbena faza stavbe JMO II končana 

šele leta 2020, druga pa leta 2024; je 

seznanjen z naslednjimi pojasnili Komisije 

glede zamude: 

310. je nedavno izvedel, da naj bi bila 

prva gradbena faza stavbe JMO II verjetno 

zaključena v začetku leta 2020, druga pa v 

začetku leta 2024; je seznanjen s pojasnili 

Komisije o vzrokih za zamude in jo poziva, 

naj mu pošlje dokazila s pojasnili ter 

podrobnosti o stroških zamud pri predaji 

stavbe; 

Or. es 

 

 


