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26.3.2014 A7-0242/28 

Predlog spremembe  28 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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; 

kljub temu pričakuje, da bodo države 

članice v celoti sodelovale pri polni 

uporabi pravil o dobrem finančnem 

poslovodenju in kontrolah; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/29 

Predlog spremembe  29 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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 vztraja pri 

zavezujočih obveznostih 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 

oziroma bodo sprejeti prepričljivi 

popravljalni ukrepi, ki lahko odpravijo 

njegove pomisleke; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/30 

Predlog spremembe  30 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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. meni, da so zavezujoče obveznosti 

učinkovit instrument proračunskega 

nadzora; ugotavlja, da bo Parlament 

pozorno spremljal, kako Komisija in 

države članice odpravljajo trajne težave, 

da bi v očeh javnosti posebej upravičil 

podelitev razrešnice; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/31 

Predlog spremembe  31 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. ugotavlja, da stopnja napak na področju 

politik za razvoj podeželja ter okoljskih, 

ribiških in zdravstvenih politik znaša 7,9 

%; obžaluje, da zaradi zamud pri zahtevkih 

za plačila, plačilih, nadzoru in sporočanju 

statističnih podatkov pred letom 2014 ni 

mogoče pričakovati opaznejšega vpliva na 

stopnjo napake, čeprav je bil že leta 2012 

sprejet akcijski načrt;  

27. ugotavlja, da stopnja napak na področju 

politik za razvoj podeželja ter okoljskih, 

ribiških in zdravstvenih politik znaša 7,9 

%; obžaluje, da zaradi zamud pri zahtevkih 

za plačila, plačilih, nadzoru in sporočanju 

statističnih podatkov pred letom 2014 ni 

mogoče pričakovati opaznejšega vpliva na 

zmanjšanje stopnje napake, čeprav je bil 

že leta 2012 sprejet akcijski načrt;  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/32 

Predlog spremembe  32 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 34 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira pridržke, ki jih je izrazil 

generalni direktor GD AGRI: 

34. je zaskrbljen nad pridržki, ki jih je 

izrazil generalni direktor GD AGRI: 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/33 

Predlog spremembe  33 

Bart Staes 

 

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 39 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. podpira pridržke, ki jih je izrazil 

generalni direktor GD REGIO v zvezi z 

upravljavskimi in nadzornimi sistemi 

ESSR, KS in IPA v programskem obdobju 

2007–2013 za 17 držav članic (72 

programov) in 12 programov evropskega 

teritorialnega sodelovanja; podpira tudi 

pridržek v zvezi z upravljavskimi in 

nadzornimi sistemi ESSR, KS in IPA v 

programskem obdobju 2000–2006 za 

programe 5 držav članic (11 programov); v 

zvezi s tem poudarja predvsem naslednje: 

39. je zaskrbljen nad pridržki, ki jih je 

izrazil generalni direktor GD REGIO v 

zvezi z upravljavskimi in nadzornimi 

sistemi ESSR, KS in IPA v programskem 

obdobju 2007–2013 za 17 držav članic (72 

programov) in 12 programov evropskega 

teritorialnega sodelovanja; podpira tudi 

pridržek v zvezi z upravljavskimi in 

nadzornimi sistemi ESSR, KS in IPA v 

programskem obdobju 2000–2006 za 

programe 5 držav članic (11 programov); v 

zvezi s tem poudarja predvsem naslednje: 

Or. en 

 

 


