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22.4.2015 A8-0101/5 

Pakeitimas  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ea. kadangi už daugiamečio 
programavimo laikotarpio pabaigos 
klausimus atsakinga Komisija, kurios 
kadencija ap÷m÷ 2013 m.; kadangi 
naujoji Komisija n÷ra atsakinga už šį 
laikotarpį ir Parlamentas gali tik 
rekomenduoti pasimokyti iš patirties, visų 
pirma susijusios su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra ir finansų ir 
socialine krize; pažymi, kad 2013 m. buvo 
istorinis momentas, atsižvelgiant į 
politinių ir ekonominių sunkumų poveikį 
ir d÷l jų įvykusius pokyčius, kurie mus 
visus privert÷ iš naujo įvertinti prioritetus 
ir pasiektus rezultatus; palankiai vertina 
padarytą pažangą ir ragina Komisiją ir 
kitas institucijas laikytis į rezultatus 
orientuoto požiūrio skaidrumo ir gero 
valdymo Europoje aspektais; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Pakeitimas  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paantrašt÷ po E konstatuojamosios dalies 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Pasidalijamasis valdymas. Komisijos ir 
valstybių narių valdymo trūkumai 

Pasidalijamasis ir decentralizuotas 
valdymas. Komisijos ir valstybių narių 
valdymo trūkumai 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Pakeitimas  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. negali politiniu aspektu užtikrinti, kad 
Komisijoje ir valstyb÷se nar÷se įdiegtos 
kontrol÷s procedūros suteikia būtinas 
garantijas d÷l žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
sričių visų pagrindinių operacijų 
teis÷tumo ir tvarkingumo, kaip galima 
spręsti pagal Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
(AGRI) GD generalinio direktoriaus 
metin÷je veiklos ataskaitoje, pateiktoje 
2014 m. kovo 31 d., įrašytas išlygas; 

1. reiškia susirūpinimą d÷l Žem÷s ūkio ir 
kaimo pl÷tros (AGRI) GD generalinio 
direktoriaus metin÷je veiklos ataskaitoje, 
pateiktoje 2014 m. kovo 31 d., įrašytų 
išlygų skaičiaus: 

– ABB02 – Rinkos priemon÷s: rizika, 
susijusi su 198,3 mln. EUR; septynios 
pagalbos schemos devyniose valstyb÷se 
nar÷se su 11 punktų išlyga: Lenkija – 
77,6 mln. EUR, Ispanija – 54 mln. EUR, 
Prancūzija – 32,4 mln. EUR, Nyderlandai – 
16,4 mln. EUR, Jungtin÷ Karalyst÷ – 
8,5 mln. EUR, Italija – 5 mln. EUR, 
Čekijos Respublika – 2 mln. EUR, Austrija 
– 1,9 mln. EUR, Švedija – 0,5 mln. EUR; 

– ABB02 – Rinkos priemon÷s: rizika, 
susijusi su 198,3 mln. EUR; septynios 
pagalbos schemos devyniose valstyb÷se 
nar÷se su 11 punktų išlyga: Lenkija – 
77,6 mln. EUR, Ispanija – 54 mln. EUR, 
Prancūzija – 32,4 mln. EUR, Nyderlandai – 
16,4 mln. EUR, Jungtin÷ Karalyst÷ – 
8,5 mln. EUR, Italija – 5 mln. EUR, 
Čekijos Respublika – 2 mln. EUR, Austrija 
– 1,9 mln. EUR, Švedija – 0,5 mln. EUR; 

– ABB03 – Tiesiogin÷s išmokos: 
rizika, susijusi su 652 mln. EUR; 20 
mok÷jimo agentūrų 6 valstyb÷se nar÷se: 
Ispanija (15 iš 17 mok÷jimo agentūrų) – 
153 mln. EUR, Prancūzija – 203,4 mln. 
EUR, Jungtin÷ Karalyst÷ PRA Anglija – 
118 mln. EUR, Graikija – 117,8 mln. EUR, 
Vengrija – 36,6 mln. EUR, Portugalija – 

– ABB03 – Tiesiogin÷s išmokos: 
rizika, susijusi su 652 mln. EUR; 20 
mok÷jimo agentūrų 6 valstyb÷se nar÷se: 
Ispanija (15 iš 17 mok÷jimo agentūrų) – 
153 mln. EUR, Prancūzija – 203,4 mln. 
EUR, Jungtin÷ Karalyst÷ PRA Anglija – 
118 mln. EUR, Graikija – 117,8 mln. EUR, 
Vengrija – 36,6 mln. EUR, Portugalija – 
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28 mln. EUR; 28 mln. EUR; 

– ABB 04 – Kaimo pl÷tros išlaidos: 
rizika, susijusi su 599 mln. EUR; 31 
mok÷jimo agentūrų 19 valstyb÷se nar÷se: 
Belgija, Bulgarija (56,8 mln. EUR), 
Kipras, Vokietija (Bavarija, 
Brandenburgas), Danija, Ispanija 
(Andalūzija, Astūrija, Kastilija-La Manča, 
Kastilija ir Leonas, FOGGA Galisija, 
Madridas), Suomija, Prancūzija (ODARC, 
ASP (70,3 mln. EUR), Jungtin÷ Karalyst÷ 
(SGRPID Škotija, RPA Anglija), Graikija, 
Airija, Italija (AGEA (52,6 mln. EUR), 
AGREA Emilija-Romanija, OPR 
Lombardija, OPPAB Bolcanas, ARCEA 
Kalabrija), Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Lenkija (56,7 mln. EUR), Portugalija 
(51,7 mln. EUR), Rumunija (138,9 mln. 
EUR) ir Švedija; 

– ABB 04 – Kaimo pl÷tros išlaidos: 
rizika, susijusi su 599 mln. EUR; 31 
mok÷jimo agentūrų 19 valstyb÷se nar÷se: 
Belgija, Bulgarija (56,8 mln. EUR), 
Kipras, Vokietija (Bavarija, 
Brandenburgas), Danija, Ispanija 
(Andalūzija, Astūrija, Kastilija-La Manča, 
Kastilija ir Leonas, FOGGA Galisija, 
Madridas), Suomija, Prancūzija (ODARC, 
ASP (70,3 mln. EUR), Jungtin÷ Karalyst÷ 
(SGRPID Škotija, RPA Anglija), Graikija, 
Airija, Italija (AGEA (52,6 mln. EUR), 
AGREA Emilija-Romanija, OPR 
Lombardija, OPPAB Bolcanas, ARCEA 
Kalabrija), Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Lenkija (56,7 mln. EUR), Portugalija 
(51,7 mln. EUR), Rumunija (138,9 mln. 
EUR) ir Švedija; 

– ABB 05: rizika, susijusi su 2,6 mln. 
EUR – IPARD išlaidos Turkijai; 

– ABB 05: rizika, susijusi su 2,6 mln. 
EUR – IPARD išlaidos Turkijai; 

 pripažįsta, kad šios išlygos, rodančios 
valstybių narių kontrol÷s sistemų 
trūkumus, taip pat yra veiksminga 
priemon÷, kuria Komisija naudojasi 
siekdama užtikrinti, kad valstyb÷s nar÷s 
imtųsi spartesnių veiksmų šiems 
trūkumams pašalinti ir taip būtų 
apsaugotas Sąjungos biudžetas; palankiai 
vertina tai, kad 2013 m. metin÷je veiklos 
ataskaitoje padarytos išlygos buvo 
tikslingesn÷s nei ankstesniais metais; 
rekomenduoja Komisijai steb÷ti veiksmų 
planų, kurie buvo parengti d÷l šių išlygų, 
įgyvendinimą, toliau naudoti savo 
prevencines ir taisomąsias priemones, kad 
būtų apsaugotas Sąjungos biudžetas, ir 
pranešti Parlamentui, kad jis gal÷tų 
steb÷ti, kokių priemonių buvo imtasi 
siekiant pašalinti nustatytus trūkumus, 
kad gal÷tų pagrįsti (visų pirma 
visuomenei) sprendimą suteikti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Pakeitimas  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

37 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

37. atkreipia d÷mesį į tai, kad 14 finansų 
inžinerijos priemonių buvo įdiegtos 
valstyb÷se nar÷se naudojant kaimo pl÷tros 
fondo l÷šas; atkreipia d÷mesį į tai, kad iki 
2013 m. pabaigos iš Sąjungos biudžeto 
bankams Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje buvo 
išmok÷ta 443,77 mln. EUR; yra 
susirūpinęs d÷l to, kad iš šios sumos n÷ 
vienas euras nepasiek÷ galutinių paramos 
gav÷jų; atkreipia d÷mesį į tai, kad šešioms 
finansų inžinerijos priemon÷ms, įdiegtoms 
naudojant Europos žuvininkyst÷s fondo 
l÷šas, finansuoti bankams Graikijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje 
ir Nyderlanduose buvo išmok÷ta 
72,37 mln. EUR; pažymi, kad tik Latvijoje 
visos gautos sumos buvo išmok÷tos 
galutiniams paramos gav÷jams, 
Rumunijoje galutiniams paramos gav÷jams 
buvo išmok÷ta tik 28 proc. l÷šų, 
Bulgarijoje – 77 proc., Estijoje – 91 proc., 
o Graikijoje ir Nyderlanduose n÷ kiek92 ; 

37. atkreipia d÷mesį į tai, kad 14 finansų 
inžinerijos priemonių buvo įdiegtos 
valstyb÷se nar÷se naudojant kaimo pl÷tros 
fondo l÷šas; atkreipia d÷mesį į tai, kad 
2013 m. pabaigoje 443,77 mln. EUR buvo 
pervesta iš kaimo pl÷tros programų 
finansin÷ms priemon÷ms; pažymi, kad iki 
2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamose 
šešiose valstyb÷se nar÷se 1 981 paramos 
gav÷jui faktiškai buvo paskirstyti 429 mln. 
iš 510 mln. EUR, kuriuos įsipareigota 
skirti finansin÷ms priemon÷ms pagal 
2007–2013 m. kaimo pl÷tros programas; 
atkreipia d÷mesį į tai, kad šešioms finansų 
inžinerijos priemon÷ms, įdiegtoms 
naudojant Europos žuvininkyst÷s fondo 
l÷šas, finansuoti bankams Graikijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje 
ir Nyderlanduose buvo išmok÷ta 
72,37 mln. EUR; pažymi, kad tik Latvijoje 
visos gautos sumos buvo paskirstytos 
galutiniams paramos gav÷jams, 
Rumunijoje galutiniams paramos gav÷jams 
buvo išmok÷ta tik 28 proc. l÷šų, 
Bulgarijoje – 77 proc., Estijoje – 91 proc., 
o Graikijoje ir Nyderlanduose n÷ kiek92; 

92 Informaciją pateik÷ Komisijos 
pirmininko pavaduotoja Kristalina 
Georgieva vykdant biudžeto įvykdymo 

92 Informaciją pateik÷ Komisijos 
pirmininko pavaduotoja Kristalina 
Georgieva vykdant biudžeto įvykdymo 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Pakeitimas  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paantrašt÷ po 49 punkto 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s, kurių rezultatai blogiausi Valstybių narių rezultatai 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Pakeitimas  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

51 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

51. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų 
pateiktais duomenimis apie Europos 
regionin÷s pl÷tros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo 
(pagrindiniai duomenys įtraukti į 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
GD ir Regionin÷s ir miestų politikos GD 
2013 m. metines veiklos ataskaitas) l÷šų, 
susijusių su rizika, sumas ir procentinę 
dalį, didžiausias klaidų lygis nustatytas 
Slovakijoje, Jungtin÷je Karalyst÷je ir 
Ispanijoje; 

51. pažymi, kad, remiantis Regionin÷s ir 
miestų politikos GD 2013 m. metin÷je 
veiklos ataskaitoje pateiktais duomenimis, 
klaidų rizikos lygis, kaip svertinis visų 
Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir 
Sanglaudos fondo l÷šomis remiamų 
veiklos programų įvertinto klaidų rizikos 
lygio vidurkis, yra mažesnis nei 1 proc. 
šiose šalyse – Liuksemburge (0,03 proc.), 
Suomijoje (0,29 proc.), Estijoje 
(0,43 proc.), Maltoje (0,89 proc.) ir 
Portugalijoje (0,88 proc.); šio klaidų 
rizikos lygio procentinis dydis lygus 
5 proc. arba juos viršija šiose šalyse – 
Slov÷nijoje (5 proc.), Ispanijoje 
(6,18 proc.) ir Slovakijoje (11,48 proc.); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Pakeitimas  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

51a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 51 a. atkreipia d÷mesį į tai, kad, remiantis 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
GD 2013 m. metin÷je veiklos ataskaitoje 
pateiktais duomenimis, klaidų rizikos 
lygis, kaip svertinis visų Europos 
socialinio fondo l÷šomis remiamų veiklos 
programų įvertinto klaidų rizikos lygio 
vidurkis, yra mažesnis nei 1 proc. šiose 
šalyse: Austrijoje ir Danijoje (0,8 proc.), 
Bulgarijoje ir Lenkijoje (0,6 proc.), 
Estijoje (0,4 proc.), Suomijoje (0,1 proc.), 
Vengrijoje ir Maltoje (0,9 proc.); šio 
klaidų rizikos lygio procentinis dydis lygus 
5 proc. arba juos viršija šiose šalyse: 
Rumunijoje (6,6 proc.), Jungtin÷je 
Karalyst÷je (8,8 proc.) ir Belgijoje 
(9,3 proc.); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Pakeitimas  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

52 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

52. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų 
pateiktais duomenimis apie Europos 
žem÷s ūkio garantijų fondo ir Europos 
žem÷s ūkio fondų regionų pl÷trai 
(pagrindiniai duomenys įtraukti į Žem÷s 
ūkio ir kaimo pl÷tros GD 2013 m. metinę 
veiklos ataskaitą) l÷šų, susijusių su rizika, 
sumas ir procentinę dalį, didžiausias 
klaidų lygis nustatytas Rumunijoje, 
Bulgarijoje ir Portugalijoje; 

52. pažymi, kad, remiantis Žem÷s ūkio ir 
kaimo pl÷tros GD 2013 m. metin÷s veiklos 
ataskaitos prieduose pateiktais 
duomenimis, kiekvieno sektoriaus 
patikslintas likutinis klaidų rizikos lygis 
yra: 

 - rinkos priemon÷s: mažesnis nei 1 proc. 
yra šiose šalyse: Belgijoje (0,92 proc.), 
Bulgarijoje (0,91 proc.), Vengrijoje 
(0,41 proc.), Airijoje (0,90 proc.), 
Liuksemburge (0,85 proc.), Latvijoje 
(0,65 proc.), Rumunijoje (0,95 proc.) ir 
Slovakijoje (0,08 proc.); didesnis nei 
5 proc.: Austrijoje (8,57 proc.), Čekijos 
Respublikoje (14,48 proc.), Ispanijoje 
(10,89 proc.), Prancūzijoje (6,37 proc.), 
Nyderlanduose (19,40 proc.), Lenkijoje 
(19,05 proc.) ir Jungtin÷je Karalyst÷je 
(20,21 proc.); 

 - tiesiogin÷s išmokos: mažesnis nei 1 proc. 
yra šiose šalyse: Belgijoje (0,14 proc.), 
Čekijos Respublikoje (0,39 proc.), 
Vokietijoje (0,63 proc.), Estijoje 
(0,94 proc.), Maltoje (0,03 proc.), 
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Lenkijoje (0,97 proc.), Švedijoje 
(0,41 proc.) ir Slov÷nijoje (0,85 proc.); 
didesnis nei 5 proc. – Graikijoje 
(5,17 proc.); 

 - kaimo pl÷tra: patikslintas likutinis 
klaidų lygis n÷ vienoje valstyb÷je nar÷je 
n÷ra mažesnis nei 1 proc. ir tik 
Vokietijoje, Estijoje ir Maltoje jis 
mažesnis nei 2 proc.; didesnis nei 5 proc. 
– Bulgarijoje (14,36 proc.), Danijoje 
(6,60 proc.), Prancūzijoje (7,26 proc.), 
Graikijoje (12,37 proc.), Italijoje 
(5,10 proc.), Liuksemburge (6,31 proc.), 
Nyderlanduose (5,77 proc.), Portugalijoje 
(7,87 proc.), Rumunijoje (11,43 proc.) ir 
Švedijoje (5,04 proc.); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Pakeitimas  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

70 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

70. apgailestauja, kad vykdant Europos 
žem÷s ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 
mok÷jimus 2013 m. padaryta esminių 
klaidų ir Audito Rūmų apskaičiuotas 
labiausiai tik÷tinas klaidų lygis yra 
3,6 proc. (3,8 proc. 2012 m.)101  ir kad iš 
penkių kontrol÷s sistemų, tikrintų d÷l 
išlaidoms priskirtų mok÷jimų, dvi 
pripažintos neveiksmingomis, dvi – iš 
dalies veiksmingomis ir viena – 
veiksminga; 

70. apgailestauja, kad vykdant Europos 
žem÷s ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 
mok÷jimus 2013 m. padaryta esminių 
klaidų, ir Audito Rūmų apskaičiuotas 
labiausiai tik÷tinas klaidų lygis yra 
3,6 proc. (3,8 proc. 2012 m.)101, bet 
pripažįsta, kad klaidų lygis 2013 m., 
palyginti su 2012 m., sumaž÷jo, ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti 
veiksmingą išlaidoms priskirtų mok÷jimų 
kontrol÷s sistemą; 

__________________ __________________ 

101 Klaidų labai padažn÷jo: nuo 41 proc. 
2012 m. iki 61 proc. 2013 m. 

101 Klaidų labai padažn÷jo: nuo 41 proc. 
2012 m. iki 61 proc. 2013 m.. 
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Pakeitimas  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 
vykdomosios agentūros 
COM(2014) 0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

81 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

81. pažymi, kad 5 mok÷jimų agentūros, 
kurių klaidų lygis didžiausias, buvo: 

Išbraukta. 

1. RPA, Jungtin÷ 
Karalyst÷ 

5,66 % (valstyb÷s 
nar÷s praneštas 
klaidų lygis: 0,67 
%) 

 

2. OKEPE, 
Graikija 

5,17 % (valstyb÷s 
nar÷s praneštas 
klaidų lygis: 0,83 
%) 

 

3. AVGA, 
Ispanija 

4,71 % (valstyb÷s 
nar÷s praneštas 
klaidų lygis: 1,93 
%) 

 

4. IFAP, 
Portugalija 

4,37 % (valstyb÷s 
nar÷s praneštas 
klaidų lygis: 0,82 
%) 

 

5. PIAA, 
Rumunija 

4,27 % (valstyb÷s 
nar÷s praneštas 
klaidų lygis: 1,77 
%) 

 

Or. en 



 

AM\1058946LT.doc  PE555.121v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
 
 


