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Predlog spremembe  1 

Derek Vaughan 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. priznava, da se, kot vedno znova 
poudarja Komisija, približno 80 % sredstev 
porabi v okviru deljenega upravljanja; 
kljub temu opozarja, da člen 317 PDEU 
določa, da Komisija nosi končno 
odgovornost za izvrševanje proračuna; 

23. priznava, da se, kot vedno znova 
poudarja Komisija, približno 80 % sredstev 
porabi v okviru deljenega upravljanja; 
kljub temu opozarja, da člen 317 PDEU 
določa, da Komisija nosi končno 
odgovornost za izvrševanje proračuna, 
države članice pa s sodelovanjem 

zagotavljajo, da se sredstva uporabljajo v 

skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da Parlament podaja pridržke 
za področja, za katera ni prejel ustreznih 
zagotovil Komisije in/ali Računskega 
sodišča, da bi ovrgel svoje pomisleke; 
meni, da je prednostna naloga Komisije, da 
Parlamentu v primeru pridržka dokaže, 
kako so bili sprejeti prepričljivi 
popravljalni ukrepi, ki lahko odpravijo 
njegove pomisleke; 

25. poudarja, da Parlament zahteva 
zavezujoče obveznosti zgolj za področja, za 
katera ni prejel ustreznih zagotovil 
Komisije in/ali Računskega sodišča, da bi 
ovrgel svoje pomisleke; meni, da je 
prednostna naloga Komisije, da Parlamentu 
v primeru pridržka dokaže, kako so bili 
sprejeti prepričljivi popravljalni ukrepi, ki 
lahko odpravijo njegove pomisleke; 

Or. en 
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Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da je pridržek nov in učinkovit 
instrument proračunskega nadzora, s 

katerim se Parlament obveže, da bo 
pozorno spremljal, kako Komisija in 
države članice odpravljajo navedene 
težave, da bi v očeh javnosti posebej 
upravičil podelitev razrešnice; 

26. poudarja, da bo Parlament pozorno 
spremljal, kako Komisija in države članice 
sprejemajo ustrezne ukrepe in odpravljajo 
navedene težave, da bi v očeh javnosti 
posebej upravičil podelitev razrešnice; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 63 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. zahteva velika zmanjšanja zahtev glede 
poročanja in pogostosti kontrol za tiste 
države članice, za katere je stopnja napak 
stalno zelo nizka; spodbuja Komisijo, naj v 
ta namen pripravi sporočilo in zakonodajni 
predlog; 

63. zahteva velika zmanjšanja zahtev glede 
poročanja in pogostosti kontrol za tiste 
države članice, za katere je stopnja napak 
stalno zelo nizka; spodbuja Komisijo, naj v 
ta namen pripravi sporočilo in oceni 
izvedljivost zakonodajnega predloga; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj obravnava 
problem subjektov, ki se v imenu tretjih, 
javnosti skritih oseb, potegujejo za 
pridobitev javnega naročila, in zahteva, naj 
se za zagotovitev kar največje preglednosti 
vse faze postopkov javnega naročanja 
objavijo na spletu in pri tem navedejo tudi 
podizvajalci; 

64. poziva Komisijo, naj obravnava 
problem subjektov, ki se v imenu tretjih, 
javnosti skritih oseb, potegujejo za 
pridobitev javnega naročila, in zahteva, naj 
se za zagotovitev kar največje preglednosti 
ustrezne faze postopkov javnega naročanja 
objavijo na spletu in pri tem navedejo tudi 
podizvajalci; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 66 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

66. priporoča, da novoizvoljeni Parlament 
prek ustreznih odborov doseže, da se bodo 
komisarji na predstavitvi uradno zavezali, 
da bodo v danem roku sprejeli popravne 
ukrepe; s pomočjo teh zavez, pa tudi 
poročil (glej prejšnji odstavek) Komisije in 
Sveta, bo lahko Parlament v postopku 
podelitve razrešnice za leto 2013 sprejel 
premišljeno odločitev; 

66. priporoča, da novoizvoljeni Parlament 
prek ustreznih odborov doseže, da se bodo 
komisarji v pisnem postopku pred 
predstavitvijo uradno zavezali, da bodo v 
danem roku sprejeli popravne ukrepe; s 
pomočjo teh zavez, pa tudi poročil 
Komisije in Sveta, bo lahko Parlament v 
postopku podelitve razrešnice za leto 2013 
sprejel premišljeno odločitev; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. meni, da je neobičajno, da v skladu z 
letnimi računovodskimi izkazi neto 
sredstva znašajo –40,4 milijona EUR, in se 
sprašuje, ali zneskov, ki se bodo od držav 
članic zahtevali za pokojnine osebja, 
ocenjenih na 42,5 milijarde EUR, ne bi bilo 
treba vnesti kot sredstva glede na to, da to 
očitno predstavlja obveznost; je seznanjen 
s pojasnili računovodje Komisije, da so bili 
uporabljeni mednarodni računovodski 
standardi za javni sektor; poziva Računsko 
sodišče, naj se jasno opredeli glede tega 
vprašanja; glede na finančne razmere v 
državah članicah poziva h količinski 

opredelitvi tveganja v primeru, da zgornji 

znesek ne bi bil na voljo; predlaga, naj se 

preuči vzpostavitev pokojninskega sklada 

Skupnosti, da bi te finančne obveznosti v 

zvezi z osebjem umaknili iz bilance stanja; 

70. meni, da je neobičajno, da v skladu z 
letnimi računovodskimi izkazi neto 
sredstva znašajo –40,4 milijona EUR, in se 
sprašuje, ali zneskov, ki se bodo od držav 
članic zahtevali za pokojnine osebja, 
ocenjenih na 42,5 milijarde EUR, ne bi bilo 
treba vnesti kot sredstva glede na to, da to 
očitno predstavlja obveznost; je seznanjen 
s pojasnili računovodje Komisije, da so bili 
uporabljeni mednarodni računovodski 
standardi za javni sektor; poziva Računsko 
sodišče, naj se jasno opredeli glede tega 
vprašanja; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 97 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. ugotavlja, da je v računovodskih 
izkazih za leto 2012 evidentiran finančni 
popravek v višini 1.8 milijarde EUR za 
uporabo sredstev kohezijske politike v 
obdobju 2000–2006 v Španiji, kar 
predstavlja 49 % vseh popravkov v letu 
2012; obžaluje, da so bile španske oblasti 
zaradi obstoječih pravil upravičene do 
dodatnega financiranja v višini 
1.390 milijonov EUR; 

97. ugotavlja, da je v računovodskih 
izkazih za leto 2012 evidentiran finančni 
popravek v višini 1.8 milijarde EUR za 
uporabo sredstev kohezijske politike v 
obdobju 2000–2006 v Španiji, kar 
predstavlja 49 % vseh popravkov v letu 
2012; sprejema obrazložitev, ki so jo v 
zvezi s tem popravkom španske oblasti 

posredovale Odboru za proračunski 

nadzor, in opozarja, da so španske oblasti 
zaradi obstoječih pravil upravičene do 
dodatnega financiranja v višini 1.390 
milijonov EUR; 

Or. en 
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Odstavek 125 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

125. poziva Svet, naj sprejme bolj kritično 
stališče o razrešnici in končni uporabi 
evropskega davkoplačevalskega denarja v 
državah članicah, ter v zvezi s tem 
pozdravlja kritično stališče Švedske, 
Združenega kraljestva in Nizozemske o 
razrešnici za leto 2012; podpira pozive k 
prostovoljnim nacionalnim izjavam o 
upravljanju; 

125. poziva Svet, naj sprejme bolj kritično 
stališče o razrešnici in končni uporabi 
evropskega davkoplačevalskega denarja v 
državah članicah, ter je v zvezi s tem 
seznanjen s kritičnim stališčem Švedske, 
Združenega kraljestva in Nizozemske o 
razrešnici za leto 2012; podpira pozive k 
prostovoljnim nacionalnim izjavam o 
upravljanju; 

Or. en 
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Odstavek 217 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

217. priznava, da je med postopkom 
podelitve razrešnice med poročevalcem in 
Komisijo potekalo več dvostranskih 
srečanj o horizontalnih vprašanjih 
delegiranega akta, na katerih sta natančneje 
določila, kako bi lahko jasneje opredelili 
„resne pomanjkljivosti“ in kako bi lahko 
zaostrili finančne popravke, če resne 
pomanjkljivosti ne bi bile odpravljene; 
obžaluje, da predlogi Odbora za 
proračunski nadzor o stopnji finančnih 
popravkov (dodajanje stopnje 50 % in 75 
%) niso bili upoštevani; obžaluje, da je 
postal začetni avtomatizem za uvedbo 
finančnih popravkov na višji ravni, če se 
enaka resna pomanjkljivost odkrije drugo 
leto zapored, v najnovejšem osnutku 
delegiranega akta neobvezen, zaradi česar 
so se zahteve glede uvedbe nadzornih in 
kontrolnih sistemov, ki zagotavljajo dobro 
finančno poslovodenje, za države članice 
omilile; 

217. priznava, da je med postopkom 
podelitve razrešnice med poročevalcem in 
Komisijo potekalo več dvostranskih 
srečanj o horizontalnih vprašanjih 
delegiranega akta, na katerih sta natančneje 
določila, kako bi lahko jasneje opredelili 
„resne pomanjkljivosti“ in kako bi lahko 
zaostrili finančne popravke, če resne 
pomanjkljivosti ne bi bile odpravljene; 
ugotavlja, da predlogi Odbora za 
proračunski nadzor o stopnji finančnih 
popravkov (dodajanje stopnje 50 % in 75 
%) niso bili upoštevani; obžaluje, da je 
postal začetni avtomatizem za uvedbo 
finančnih popravkov na višji ravni, če se 
enaka resna pomanjkljivost odkrije drugo 
leto zapored, v najnovejšem osnutku 
delegiranega akta neobvezen, zaradi česar 
so se zahteve glede uvedbe nadzornih in 
kontrolnih sistemov, ki zagotavljajo dobro 
finančno poslovodenje, za države članice 
omilile; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 225 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

225. naproša novoizvoljeni Parlament, naj 
na tem mestu navedene pomanjkljivosti v 
kmetijski in regionalni politiki upošteva pri 
zaslišanju članov nove Komisije ter 
zahteva ustrezne obljube, da bi zagotovili 
boljšo zaščito proračuna Unije; 

225. naproša novoizvoljeni Parlament, naj 
na tem mestu navedene pomanjkljivosti v 
kmetijski in regionalni politiki upošteva pri 
pisnem postopku pred zaslišanjem članov 
nove Komisije ter zahteva ustrezne 
obljube, da bi zagotovili boljšo zaščito 
proračuna Unije; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 243 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

243. zahteva politiko, ki bi zmanjšala 
stopnjo brezposelnosti mladih in prinesla 
dodatno evropsko vrednost; meni, da lahko 
Unija pomaga predvsem pri krepitvi 
infrastrukture poklicnega in nadaljnjega 
izobraževanja; poziva k „odkriti“ evropski 
politiki podpore, ki bi se precej bolj 

osredotočala na prenos znanja iz držav 
članic z nizko stopnjo brezposelnosti 
mladih v države članice, v katerih je ta 
stopnja visoka, ne da bi pri tem še naprej 
vzbujala neupravičena pričakovanja in 

dajala dodatne obljube, ki ne sodijo med 

poglavitne pristojnosti Unije; 

243. zahteva politiko, ki bi zmanjšala 
stopnjo brezposelnosti mladih in povečala 
evropsko dodano vrednost; meni, da lahko 
EU med drugim pomaga pri krepitvi 
infrastrukture poklicnega in nadaljnjega 
izobraževanja; poziva k večjemu prenosu 
znanja iz držav članic z nizko stopnjo 
brezposelnosti mladih v države članice, v 
katerih je ta stopnja visoka; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 245 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

245. ugotavlja, da državljanom Unije in 
davkoplačevalcem ni mogoče pokazati 
dosežkov, uresničenih z milijardnimi 
plačili iz Evropskega socialnega sklada in 
strukturnih skladov za boj proti 
brezposelnosti mladih; opozarja, da nosilci 
ukrepov za delovni trg na kraju samem 
zanikajo, da se statistični podatki o tem 
domnevno ne zbirajo; v zvezi s tem 
poudarja pomembno vlogo držav članic 

pri zagotavljanju statističnih podatkov in 

rednih poročil na podlagi skupnih meril 

za sredstva Unije, ki se uporabljajo za 

obravnavanje brezposelnosti mladih; 
spominja Komisijo, da je odgovorna za 
uporabo davkoplačevalskega denarja Unije 
za brezposelne mlade, in meni, da so 
rezultati politike podpore Unije, zlasti z 
ozirom na vzbujena pričakovanja glede 
zmanjšanja stopnje brezposelnosti mladih, 
nezadostni; 

245. meni, da Uredba (ES) št. 1083/2006 
ni zagotovila posebnega poročanja o 

ukrepih za mlade v obdobju 2007–2013, 

zato ugotavlja, da evropskim državljanom 
in davkoplačevalcem ni mogoče v celoti 
pokazati dosežkov, uresničenih z uporabo 
Evropskega socialnega sklada in 
strukturnih skladov za boj proti 
brezposelnosti mladih; ugotavlja, da 
nekateri nosilci ukrepov za delovni trg na 
kraju samem zanikajo, da se statistični 
podatki o tem domnevno ne zbirajo; 
upravičeno pričakuje, da bodo kazalniki 

izložkov in rezultatov v uredbi o ESS za 

2014–2020 zagotovili te informacije, in 
spominja Komisijo, da je odgovorna za 
uporabo evropskega davkoplačevalskega 
denarja za brezposelne mlade, ter meni, da 
so informacije o rezultatih evropske 
politike podpore, zlasti z ozirom na 
vzbujena pričakovanja glede zmanjšanja 
stopnje brezposelnosti mladih, nezadostne;  

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 283 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

283. poziva k temeljiti preiskavi zadeve 
Dalli ter popolnem in hitrem sodelovanju 
Komisije s sodišči v Belgiji in na Malti, pa 
tudi neodvisni preiskavi metod, ki jih je za 
ta primer uporabil urad; 

283. poziva k temeljiti preiskavi zadeve 
Dalli ter popolnem in hitrem sodelovanju 
Komisije s sodišči v Belgiji in na Malti, pa 
tudi neodvisni preiskavi metod, ki jih je za 
ta primer uporabil urad; zahteva, da vsi, ki 
menijo, da so imeli ukrepi urada OLAF 

zanje negativen učinek, vložijo pritožbo, 

da bo lahko sodišče čim prej preučilo 

metode, ki jih je v tem primeru uporabil 

urad;   

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 290 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

290. je vznemirjen zaradi rezultatov dveh 
anket med zaposlenimi v uradu OLAF in 

funkcijskih pomanjkljivosti urada, ki so 

postale očitne po reorganizacijah; poziva 
Računsko sodišče, naj opravi naknadno 
revizijo in še naprej obravnava posebno 
poročilo št. 2/2011, da bi preiskal 
posledice reorganizacije; 

290. poziva Računsko sodišče, naj opravi 
naknadno revizijo in še naprej obravnava 
posebno poročilo št. 2/2011 o upravljanju 
Evropskega urada za boj proti goljufijam, 
da bi ocenilo razvoj organizacije in 
posledice reorganizacije leta 2012 za 
preiskovalne zmogljivosti ter učinkovitost 

in rezultate; 

Or. en 
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Derek Vaughan 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

296. pozdravlja jasne besede, ki jih je 
Komisija v poročilu o napredku dne 22. 
januarja 2014 namenila razvoju v Bolgariji; 
je zelo zaskrbljen zaradi zastajajočega 
napredka v okviru sedaj že sedemletnega 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje, 
še naprej obsežne korupcije in splošnih 
tamkajšnjih težav pri dodeljevanju 
odgovornosti in odpravljanju napak; od 
Komisije pričakuje, da bo do Bolgarije 

zavzela odločno držo in dejansko 

preverila, ali je v teh okoliščinah sploh 

mogoče pravilno uporabiti sredstva Unije; 

296. priznava besede, ki jih je Komisija v 
poročilu o napredku dne 22. januarja 2014 
namenila razvoju v Bolgariji; je zelo 
zaskrbljen zaradi zastajajočega napredka v 
okviru sedaj že sedemletnega mehanizma 
za sodelovanje in preverjanje, še naprej 
obsežne korupcije in splošnih tamkajšnjih 
težav pri dodeljevanju odgovornosti in 
odpravljanju napak; 

Or. en 

 
 


