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11.4.2018 A8-0130/7 

Predlog spremembe  7 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju izjave o 

zanesljivosti4 računovodskih izkazov ter 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 

transakcij, ki jo je za proračunsko leto 

2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije predložilo 

Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju izjave o 

zanesljivosti4 računovodskih izkazov ter 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 

transakcij, ki jo je za proračunsko leto 

2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije predložilo 

Računsko sodišče, ter zmede, ki jo še 

naprej povzroča praksa objavljanja dveh 

izjav o zanesljivosti za iste računovodske 

izkaze, 

__________________ __________________ 

4 UL C 322, 28.9.2017, str. 10. 4 UL C 322, 28.9.2017, str. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Predlog spremembe  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. opozarja na ugotovitev Računskega 

sodišča, da ni učinkovitega 

organizacijskega ločevanja med monetarno 

politiko ECB in njenimi nadzornimi 

funkcijami ter jasnih in strogih pravil 

upravljanja za preprečevanje navzkrižij 

interesov, kar še povečuje zaskrbljenost 

glede vgrajenega navzkrižja interesov med 

vlogo ECB pri ohranjanju stabilnosti evra 

in bonitetnim nadzorom velikih evropskih 

kreditnih institucij; 

25. se z zaskrbljenostjo seznanja z 

ugotovitvijo Računskega sodišča, da ni 

učinkovitega organizacijskega ločevanja 

med monetarno politiko ECB in njenimi 

nadzornimi funkcijami ter jasnih in strogih 

pravil upravljanja za preprečevanje 

navzkrižij interesov, kar še povečuje 

zaskrbljenost glede vgrajenega navzkrižja 

interesov med vlogo ECB pri ohranjanju 

stabilnosti evra in bonitetnim nadzorom 

velikih evropskih kreditnih institucij; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Predlog spremembe  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. meni, da je z vidika prevzemanja 

odgovornosti nesprejemljivo, da želi 

revidiranec, tj. ECB, sam določiti, do 

katerih dokumentov lahko dostopajo 

zunanji revizorji11; zato poziva ECB, naj v 

celoti sodeluje z Računskim sodiščem kot 

zunanjim revizorjem ter mu zagotovi poln 

dostop do informacij in tako spoštuje 

zgoraj omenjena pravila; 

28. meni, da je z vidika prevzemanja 

odgovornosti povsem nesprejemljivo, da 

želi revidiranec, tj. ECB, sam določiti, do 

katerih dokumentov lahko dostopajo 

zunanji revizorji11; zato poziva ECB, naj v 

celoti sodeluje z Računskim sodiščem kot 

zunanjim revizorjem ter mu zagotovi poln 

dostop do informacij in tako spoštuje 

zgoraj omenjena pravila; 

__________________ __________________ 

11 Za omejevanje dostopa do informacij gl. 

prilogo II k posebnemu poročilu. 

11 Za omejevanje dostopa do informacij gl. 

prilogo II k posebnemu poročilu. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Predlog spremembe  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja velikopotezno zavezo 

Unije, da bo do leta 2020 emisije 

zmanjšala najmanj za 20 % glede na ravni 

iz leta 1990 in do leta 2030 za 40 %, v 

proračunskem obdobju 2014–2020 pa vsaj 

20 % svojega proračuna porabila za 

podnebne ukrepe; pozdravlja splošni 

napredek; vseeno obžaluje, da po mnenju 

Računskega sodišča obstaja resno tveganje, 

da cilj 20 % proračuna ne bo dosežen; 

68. pozdravlja velikopotezno zavezo 

Unije, da bo do leta 2020 emisije 

zmanjšala najmanj za 20 % glede na ravni 

iz leta 1990 in do leta 2030 za 40 %, v 

proračunskem obdobju 2014–2020 pa vsaj 

20 % svojega proračuna porabila za 

podnebne ukrepe; pozdravlja splošni 

napredek; vseeno obžaluje, da po mnenju 

Računskega sodišča obstaja resno tveganje, 

da cilj 20 % proračuna ne bo dosežen; še 

bolj obžaluje, da bo zaradi sklepanja 

velikih trgovinskih sporazumov, kot so 

Mercosur, CETA, TTIP itd., ki vsi močno 

poudarjajo izvoz in uvoz hrane, učinek 

dodatnih prevozov po morju, zraku in 

kopnem povečal globalne emisije; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Predlog spremembe  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. meni, da je zelo pomembno, da 

Komisija z učinkovitim izvajanjem 

Pariškega sporazuma nenehno dokazuje 

vodilno vlogo in zavezanost problematiki 

podnebnih sprememb ter krepi svojo 

mednarodno verodostojnost in orodja za 

oblikovanje pogojev za podnebno politiko 

Unije in zeleno diplomacijo v prihodnjih 

letih; 

69. meni, da je zelo pomembno, da 

Komisija z učinkovitim izvajanjem 

Pariškega sporazuma nenehno dokazuje 

vodilno vlogo in zavezanost problematiki 

podnebnih sprememb ter krepi svojo 

mednarodno verodostojnost in orodja za 

oblikovanje pogojev za podnebno politiko 

Unije in zeleno diplomacijo v prihodnjih 

letih, ter v zvezi s tem poziva, naj Komisija 

oceni morebitne negativne posledice 

njenih številnih pogajanj o trgovinskih 

sporazumih na cilje pariškega sporazuma; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Predlog spremembe  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 247 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 247a. poziva Komisijo, naj v zvezi z 

izstopom Združenega kraljestva iz EU 

količinsko opredeli, tudi samo z oceno, 

mogoče izgube, ki jih utegne Uniji 

povzročiti izguba ribolovnih območij 

Združenega kraljestva, ter naj nadalje 

količinsko opredeli, ravno tako tudi samo 

z oceno, mogoče izgube po različnih 

vrstah in nazadnje oceni verjetne 

posledice na preostalih ribolovnih 

območjih Unije po državah članicah; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Predlog spremembe  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 282 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

282. ker je kakovostna pitna voda ena 

najosnovnejših potreb državljanov, 

poudarja, da bi morala Komisija narediti 

vse, kar je v njeni moči, da bi bolje 

spremljala razmere, zlasti na malih 

oskrbovalnih območjih, ki so najbliže 

končnim uporabnikom; opozarja, da lahko 

pitna voda slabe kakovosti prinese 

zdravstvena tveganja za evropske 

državljane; 

282. ker je enostaven dostop do javne 

oskrbe s kakovostno pitno vodo ena 

najosnovnejših potreb državljanov, 

poudarja, da bi morala Komisija narediti 

vse, kar je v njeni moči, da bi bolje 

spremljala razmere, zlasti na malih 

oskrbovalnih območjih, ki so najbliže 

končnim uporabnikom; opozarja, da lahko 

pitna voda slabe kakovosti prinese 

zdravstvena tveganja za evropske 

državljane; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Predlog spremembe  14 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 286 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

286. poudarja, da morajo politike glede 

cene vode spodbujati učinkovitost in kriti 

stroške uporabe vode; ugotavlja, da so 

države članice odgovorne za zagotavljanje 

cenovno dostopne in visokokakovostne 

pitne vode vsem svojim državljanom, ob 

upoštevanju načela, da je voda skupno 

dobro in človekova pravica; 

286. poudarja, da morajo politike glede 

cene vode spodbujati učinkovitost in kriti 

stroške uporabe vode, tudi s splošno 

obdavčitvijo; ugotavlja, da so države 

članice odgovorne za zagotavljanje 

cenovno dostopne in visokokakovostne 

pitne vode vsem svojim državljanom, ob 

upoštevanju načela, da je voda skupno 

dobro in človekova pravica; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Predlog spremembe  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 326 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

326. obžaluje, da je imelo Računsko 

sodišče zgolj omejena pooblastila pri 

reviziji finančne pomoči Unije Grčiji, ki jo 

je upravljala trojka v sestavi Komisije, 

Evropske centralne banke in 

Mednarodnega denarnega sklada, ter da od 

Evropske centralne banke ni prejelo 

zadostnih informacij; spodbuja Evropsko 

centralno banko, naj v duhu vzajemnega 

sodelovanja zagotovi informacije, s 

katerimi bi Računskemu sodišču omogočili 

širši pregled uporabe skladov Unije; 

326. obžaluje, da je imelo Računsko 

sodišče zgolj omejena pooblastila pri 

reviziji finančnih posojil Unije Grčiji, ki 

jih je upravljala trojka v sestavi Komisije, 

Evropske centralne banke in 

Mednarodnega denarnega sklada, ter da od 

Evropske centralne banke ni prejelo 

zadostnih informacij; spodbuja Evropsko 

centralno banko, naj v duhu vzajemnega 

sodelovanja zagotovi informacije, s 

katerimi bi Računskemu sodišču omogočili 

širši pregled uporabe skladov Unije; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Predlog spremembe  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 

Komisiji za leto 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 327 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

327. se zaveda zapletenih gospodarskih 

razmer po vsej Evropi in zlasti težkih 

političnih razmer v Grčiji v času izvajanja 

finančne pomoči Unije, ki so neposredno 

vplivale na učinkovitost izvajanja pomoči; 

327. se zaveda zapletenih gospodarskih 

razmer po vsej Evropi v tem obdobju, ki so 

jih v Grčiji še zaostrile odločitve ECB, da 

to državo izključi iz svojega programa 

nakupa državnih obveznic, kar je 
neposredno negativno vplivalo na 

učinkovitost izvajanja posojil, odobrenih 

Grčiji; 

Or. en 

 

 

 


