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26.3.2014 A7-0242/41 

Predlog spremembe  41 

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 196 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

196. podpira pridržke, ki jih je izrazil 

generalni direktor GD AGRI: 

196. je zaskrbljen nad pridržki, ki jih je 

izrazil generalni direktor GD AGRI: 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/42 

Predlog spremembe  42 

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 223 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

223. 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: 

223. 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 
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26.3.2014 A7-0242/43 

Predlog spremembe  43 

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 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 obravnava z 

novim komisarjem ter zahteva ustrezne 

obljube, da bi zagotovili boljšo zaščito 

proračuna Unije; 

Or. en 



 

AM\1024932SL.doc  PE529.691v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.3.2014 A7-0242/44 

Predlog spremembe  44 

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 228 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

228. poziva Komisijo, naj oceni možnost 

vzpostavitve delovne skupine za vse države 

članice, ki imajo težave pri upravljanju 

sredstev Unije; 

228. poziva Komisijo, naj oceni možnost 

vzpostavitve delovne skupine za države 

članice, ki imajo težave pri upravljanju 

sredstev Unije; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/45 

Predlog spremembe  45 

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 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 učinkovitejšo splošno 

politiko, ki bi zmanjšala stopnjo 

brezposelnosti mladih in v celoti izkoristila 

dodano vrednost Unije; meni, da je ena 

glavnih nalog Unije izboljšati 

infrastrukturo poklicnega in nadaljnjega 

izobraževanja; poziva k učinkoviti 

evropski politiki podpore, ki bi se 

osredotočala predvsem na prenos znanja iz 

držav članic z nizko stopnjo brezposelnosti 

mladih v države članice, v katerih je ta 

stopnja visoka; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/46 

Predlog spremembe  46 

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 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. ugotavlja, da je treba državljanom 

Unije in davkoplačevalcem pokazati 

dosežke, uresničene z milijardnimi plačili 

iz Evropskega socialnega sklada in 

strukturnih skladov za boj proti 

brezposelnosti mladih; 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, 

trenutno nezadostni; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/47 

Predlog spremembe  47 

Bart Staes, Amelia Andersdotter 

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 302 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 302a. predlaga, da Komisija poveča 

naložbe v notranje korporativno 

strokovno znanje IKT, s čimer bi 

zagotovila, da pri usklajevanju in pripravi 

takih projektov ne bo povsem odvisna od 

zunanjih ponudnikov; je seznanjen z 

dejstvom, da lahko projekti konsolidacije, 

ki potekajo med različnimi 

institucionalnimi sistemi, otežijo menjavo 

ponudnika, če Komisija ne bo zagotovila 

oblike zapisa dokumentov in podatkovnih 

zbirk, temelječe na odprtih in 

medoperabilnih standardih; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/48 

Predlog spremembe  48 

Amelia Andersdotter, 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 302 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 302b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 

bodo poskusi konsolidacije v arhitekturi 

IKT usmerjeni v priznane odprte 

standarde, ki jih uporablja več 

ponudnikov in jih je mogoče izvajati z 

odprtokodno programsko opremo; 

opozarja, da je v lastnih prostorih zaradi 

geografske lokacije laže preprečevati 

dostop tujega interesa do sistema za 

shranjevanje elektronske pošte;  

Or. en 

 

 


