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26.3.2014 A7-0242/34 

Predlog spremembe  34 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. zahteva, da novoizvoljeni predsednik 
Parlamenta pošlje zgoraj navedene obveze 
predsedniku Komisije, in zahteva jamstvo, 
da bodo po evropskih volitvah 2014 
uresničene; novi Parlament poziva tudi, naj 
zgornje obveze vključi v pisni postopek 
zaslišanja kandidatov za člane nove 
Komisije, od njih pa zahteva ustrezne 
obljube, da bi izboljšali zaščito proračuna 
Unije; 

57. zahteva, da novoizvoljeni predsednik 
Parlamenta pošlje zgoraj navedene obveze 
vsem kandidatom za mesto predsednika 
Komisije, in zahteva jamstvo, da bodo po 
evropskih volitvah 2014 uresničene; novi 
Parlament poziva tudi, naj zgornje obveze 
vključi v pisni postopek zaslišanja 
kandidatov za člane nove Komisije, od njih 
pa zahteva ustrezne obljube, da bi izboljšali 
zaščito proračuna Unije; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/35 

Predlog spremembe  35 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

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, ki vključuje 
učinkovito nadzorno politiko, s katero bo 

mogoče zagotoviti več sredstev za 

nadzorne ukrepe v državah z visokimi 

stopnjami napak; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/36 

Predlog spremembe  36 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

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 (glej 
prejšnji odstavek) Komisije in Sveta, bo 
lahko Parlament v postopku podelitve 
razrešnice za leto 2013 sprejel premišljeno 
odločitev; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/37 

Predlog spremembe  37 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

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, vključno z mnenjem o možnosti 
vzpostavitve pokojninskega sklada 
Skupnosti; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/38 

Predlog spremembe  38 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja, da je treba razlikovati med 
napakami in goljufijami, ter meni, da 
napake v veliki večini primerov izhajajo iz 
upravnih napak, od katerih jih je veliko 
povezanih s kompleksnostjo pravil Unije in 
nacionalnih pravil, kar je mogoče 
popraviti; 

79. poudarja, da je treba jasno razlikovati 
med napakami in goljufijami, ter meni, da 
napake v veliki večini primerov izhajajo iz 
upravnih napak, od katerih jih je veliko 
povezanih s kompleksnostjo pravil Unije in 
nacionalnih pravil, kar je mogoče 
popraviti; pričakuje, da bodo zadevne 
institucije pri komunikaciji s širšo 

javnostjo in mediji dovolj natančno 

poudarile to razliko; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/39 

Predlog spremembe  39 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 113 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. je zaskrbljen, da je Komisija na 
področju razvoja in sodelovanja prejela 
jamstva v skupni vrednosti samo 700 
milijonov EUR, medtem ko je bil znesek 
10,1 milijarde EUR v obliki vnaprejšnjega 
financiranja že izplačan; pričakuje, da bo 
Komisija sprejela potrebne ukrepe za čim 
večje zmanjšanje kreditnega tveganja; je 
prepričan, da bi morale za NVO, 

mednarodne organizacije in druge 

upravičence nepovratnih sredstev ali 

pogodbenih strank veljati zahteve v zvezi z 

jamstvi za zneske vnaprejšnjega 

financiranja; 

113. je zaskrbljen, da je Komisija na 
področju razvoja in sodelovanja prejela 
jamstva v skupni vrednosti samo 700 
milijonov EUR, medtem ko je bil znesek 
10,1 milijarde EUR v obliki vnaprejšnjega 
financiranja že izplačan; pričakuje, da bo 
Komisija sprejela potrebne ukrepe za čim 
večje zmanjšanje kreditnega tveganja; 
poziva Računsko sodišče, naj izda 

posebno poročilo o vključenih tveganjih 

in poskuša v sodelovanju s Komisijo 

poiskati morebitno rešitev;  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/40 

Predlog spremembe  40 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 
2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

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; upa, da bodo v 
času predsedovanja navedene države na 

zahtevo Parlamenta posredovale potrebne 

informacije o izvrševanju proračuna 

Sveta, da Parlament ne bo ponovno 

zavrnil podelitve razrešnice; prav tako 

podpira pozive k nacionalnim izjavam o 
upravljanju;  

Or. en 

 
 


