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Predlog spremembe  1 

Tibor Szanyi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. opominja, da je bilo leto 2014 prvo leto 

izvajanja novega večletnega finančnega 

okvira, v katerem se je opredelil obseg in 

porazdelitev odhodkov Unije za obdobje 

2014–2020, zato je bila stopnja izvrševanja 

nižja kot v prejšnjih letih; 

2. opominja, da je bilo leto 2014 prehodno 

leto, saj je šlo za prvo leto izvajanja 

novega večletnega finančnega okvira, v 

katerem se je opredelil obseg in 

porazdelitev odhodkov Unije za obdobje 

2014–2020, zato je bila stopnja izvrševanja 

nižja kot v prejšnjih letih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Julie Girling 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. meni, da kaže glede na to omeniti, da je 

v poročilu Računskega sodišča za 

leto 2014 prav v poglavju o razvoju 

podeželja, okolju, ribištvu in zdravstvu 

stopnja napake najvišja, in sicer 6,2 % v 

primerjavi s povprečjem, ki znaša 4,4 %; 

poudarja, da se ta stopnja napake nanaša 

na vse politike, obravnavane v tem 

poglavju; 

4. v zvezi s tem zaskrbljeno ugotavlja, da v 

poročilu Računskega sodišča za leto 2014 

poglavja o razvoju podeželja, okolju, 

ribištvu in zdravstvu vsebujejo najvišjo 

stopnjo napake, in sicer 6,2 % v primerjavi 

s povprečjem, ki znaša 4,4 %; ugotavlja 

tudi, da so bile številne glavne 

pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo 

Računsko sodišče, zelo podobne tistim, o 

katerih je poročalo že v zadnjih treh letih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Julie Girling 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 25 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

25. na osnovi razpoložljivih podatkov in 

poročila o izvrševanju meni, da se Komisiji 

lahko podeli razrešnica glede izvrševanja 

odhodkov na področju okoljske in 

podnebne politike, javnega zdravja in 

varnosti hrane za proračunsko leto 2014. 

25. na osnovi razpoložljivih podatkov in 

poročila o izvrševanju meni, da Komisiji 

brez izjave o zanesljivosti Računskega 

sodišča brez pridržka ni mogoče podeliti 

razrešnice glede izvrševanja odhodkov na 

področju okoljske in podnebne politike, 

javnega zdravja in varnosti hrane za 

proračunsko leto 2014. 

Or. en 

 

 

 


