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22.4.2015 A8-0101/15 

Pakeitimas  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 

82 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

82. apgailestauja d÷l to, kad pagal 
dabartinę teisinę sistemą nenumatyta 
sankcijų už neteisingus ar melagingus104 
mok÷jimo agentūrų pranešimus; 

82. ragina Komisiją panaudoti visas 
turimas priemones, įskaitant aktyvią 
naujų sertifikavimo įstaigų darbo 
teis÷tumo ir tvarkingumo srityje 
steb÷seną, siekiant padidinti valstybių 
narių atliekamos kontrol÷s kokybę ir 
kartu – statistinių duomenų apie jų 
kontrolę patikimumą; 

__________________ __________________ 

104 Žr. Komisijos atsakymą į klausimą 
raštu Nr. 11, 2014 m. gruodžio 1 d. CONT 
komitete vykęs Komisijos nario Philo 
Hogano klausymas. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Pakeitimas  16 

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 

90 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

90. pažymi, kad, remiantis Žem÷s ūkio ir 
kaimo pl÷tros (AGRI) GD 2013 m. 
metin÷je veiklos ataskaitoje106 pateiktais 
duomenimis, valstyb÷s nar÷s, kurių 
rezultatai netinkamai paskirtų išmokų 
susigrąžinimo aspektu blogiausi, yra 
Bulgarija, iš kurios netinkamai paskirtų 
išmokų susigrąžinta 4 proc., Graikija – 
21 proc., Prancūzija – 25 proc., Slov÷nija 
– 25 proc., Slovakija – 27 proc. ir 
Vengrija – 33 proc.; reiškia susirūpinimą 

d÷l nerimą keliančio mažo susigrąžinimo 

lygio tam tikrose srityse ir prašo Komisijos 

pateikti ataskaitą, kurioje butų nurodytos 
susijusios priežastys ir galimyb÷s pagerinti 

pad÷tį; 

90. reiškia susirūpinimą d÷l iš dalies 
nerimą keliančio mažo susigrąžinimo lygio 

ir prašo Komisijos pateikti ataskaitą, 

kurioje būtų nurodytos susijusios 
priežastys ir galimyb÷s pagerinti pad÷tį; 

__________________ __________________ 

106 Žr. Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
(AGRI) GD 2013 m. metin÷s veiklos 
ataskaitos 51 lentelę: „Nauji atvejai, 
atskleisti nuo 2007 m.“. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Pakeitimas  17 

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 

107 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

107. rekomenduoja, kad Komisija aktyviai 

steb÷tų, kaip taikomi taisomieji veiksmai, 

susiję su kontrol÷s sistemos, taikomos 

vaisių ir daržovių gamintojų grup÷ms 
Lenkijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir 

Jungtin÷je Karalyst÷je teikiamai Sąjungos 
pagalbai, trūkumais; 

107. rekomenduoja, kad Komisija aktyviai 

steb÷tų, kaip taikomi taisomieji veiksmai, 

susiję su kontrol÷s sistemos, taikomos 
Sąjungos pagalbai siekiant pripažinti 
vaisių ir daržovių gamintojų grupes 
Lenkijoje, ir veiklos programos, taikomos 
gamintojų organizacijoms Austrijoje, 

Nyderlanduose ir Jungtin÷je Karalyst÷je, 

trūkumais; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Pakeitimas  18 

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 

133 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

133. atkreipia d÷mesį į tai, kad ERPF ir SF 

išlaidų pagrindin÷ atitikties rizika yra 
susijusi su: viešųjų pirkimų klaidomis 
(39 proc.), netinkamais finansuoti 

projektais ir (arba) veikla ar paramos 
gav÷jais (22 proc.), į išlaidų deklaracijas 
įtrauktomis reikalavimų neatitinkančiomis 

išlaidomis (21 proc.) ir valstyb÷s pagalbos 
taisyklių nesilaikymu; 

133. atkreipia d÷mesį į tai, kad ERPF ir SF, 
taip pat judumo, transporto ir energetikos 
išlaidų pagrindin÷ klaidų rizika yra susijusi 
su viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymu ir 
netinkamais finansuoti projektais bei 
kriterijų neatitinkančiomis išlaidomis, o 
ERPF ir SF – su valstyb÷s pagalbos 
taisyklių nesilaikymu; palankiai vertina 
Komisijos veiksmus, kurių ji ÷m÷si 
siekdama sumažinti min÷tą riziką, ir 
ragina ją toliau teikti vadovaujančioms 
institucijoms konsultacijas ir mokymus 
nustatytos rizikos klausimais; tikisi, kad 
nauji 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpio reglamentai ir taisykl÷s, 
kuriais labiau supaprastinamos ir 
išaiškinamos procedūros, pad÷s sumažinti 
klaidų riziką ir sudarys sąlygas didesniam 
veiksmingumui; 

Or. en 



 

AM\1058868LT.doc  PE555.121v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

22.4.2015 A8-0101/19 

Pakeitimas  19 

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 

134 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

134. pažymi, kad valstybių narių valdžios 

institucijos pateik÷ 322 nacionalinio audito 

nuomones d÷l savo veiklos programų ir 

kad audito nuomon÷se 209 atvejų 
(65 proc.) nurodytas klaidų lygis mažesnis 

nei 2 proc.; pažymi, kad, Komisijai 
patikrinus duomenis, ji gal÷jo patvirtinti 
tik 78 nacionalinio audito nuomon÷se 
nurodytą valstybių narių klaidų lygį; 
pažymi, kad Komisija tur÷jo pataisyti 244 
audito nuomones116; prašo Komisijos 
ateityje išsamiai pranešti apie visus 
Regionin÷s ir miestų politikos (REGIO) 
GD atliktus klaidų lygio pakeitimus; 

134. pažymi, kad valstybių narių valdžios 

institucijos pateik÷ 322 nacionalinio audito 

nuomones d÷l savo veiklos programų ir 

kad audito nuomon÷se 209 atvejų 
(65 proc.) nurodytas klaidų lygis mažesnis 

nei 2 proc.; atkreipia d÷mesį į tai, kad 
apskritai generalinis direktoratas įvertino 
praneštas klaidas ir nustat÷, kad 89 proc. 
iš jų yra patikimas informacijos šaltinis 
siekiant apskaičiuoti 2013 m. mok÷jimams 
kylančią riziką, patvirtindamas 68 proc. 
klaidų lygių, apie kuriuos pranešta MKA, 
arba perskaičiuodamas klaidų lygį 
remiantis visa audito institucijos suteikta 
informacija ir generalinio direktorato 
auditoriams patvirtinant 21 proc. atvejų; 
pastebi, kad, atlikęs MKA analizę, 
Regionin÷s ir miestų politikos GD 
(REGIO) laikosi nuomon÷s, kad jis gali 
patvirtinti audito institucijų pateiktas 
audito nuomones d÷l 304 programų 
(94 proc.); 

__________________ __________________ 
116 Žr. REGIO GD 2013 m. metin÷s 
veiklos ataskaitos priedą, p. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Pakeitimas  20 

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 

135 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

135. pažymi, kad, Komisijos nuomone, 
Slovakijos ataskaitose visi nacionalinių 
auditų nustatyti klaidų lygiai yra 
nepatikimi, Vengrijoje ataskaitose 
nepatikimi nurodyti 10 klaidų lygių iš 15, 
Bulgarijos ataskaitose du klaidų lygiai iš 
septynių ir Belgijos ataskaitose vienas 
klaidų lygis iš keturių; prašo Komisijos 
parodyti, ar d÷l siekiant apsaugoti 
Sąjungos biudžetą taikomų fiksuoto 
dydžio pataisų (25 proc. vienai programai 
ir 10 proc. devynioms programoms 
Slovakijoje, dviem – Bulgarijoje ir 
Italijoje ir vienai – Belgijoje117) pad÷tis 
pager÷jo ir kaip pager÷jo; 

135. pažymi, kad REGIO GD nuomone: 

 – visi nacionalinių auditų nustatyti klaidų 
lygiai, susiję su VP, apie kuriuos praneš÷ 
6 valstyb÷s nar÷s (Austrija, 
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija ir Suomija) yra patikimi; 

 – visi nacionalinių auditų nustatyti klaidų 
lygiai, susiję su VP, apie kuriuos praneš÷ 
2 valstyb÷s nar÷s (Slovakija ir Slov÷nija) 
yra nepatikimi / fiksuoto dydžio; 

 – daugelio valstybių narių nacionalinių 
auditų nustatyti klaidų lygiai, susiję su 
VP, yra patikimi ir patikimi, tačiau turi 
būti perskaičiuoti; 



 

AM\1058868LT.doc  PE555.121v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 – nacionalinių auditų nustatyti klaidų 
lygiai, apie kuriuos praneš÷ 6 valstyb÷s 
nar÷s (Belgija, Bulgarija, Italija, Jungtin÷ 
Karalyst÷, Vengrija ir Vokietija) yra 
patikimi ir (arba) 
patikimi / perskaičiuotini kai kurių VP 
atveju ir nepatikimi / fiksuoto dydžio kitų 
VP atveju; 

__________________ __________________ 
117 Žr. REGIO GD 2013 m. metin÷s 
veiklos ataskaitos priedą, p. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Pakeitimas  21 

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 

136 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

136. pabr÷žia, kad itin nepatikimi buvo 
pranešimai apie klaidas, susijusias su 
šiomis veiksmų programomis: 

Išbraukta. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Pakeitimas  22 

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 

141 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

141. visiškai pritaria Komisijos mok÷jimų 

nutraukimo ir sustabdymo politikai; 
141. labai pritaria mok÷jimų nutraukimui 
ir sustabdymui – šiuos veiksmus Komisija 
vykdo tik prevencijos tikslais netikslumų 
atvejais; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Pakeitimas  23 

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 

146 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

146. pažymi, kad 2013 m. Komisija 

nusprend÷ d÷l 912 371 222 EUR vert÷s 
valstybių narių veiksmų programų 
finansinių pataisų, iš kurių 239,50 mln. 
EUR susiję su Čekijos Respublika, 
147,21 mln. EUR su Vengrija ir 
95,47 mln. EUR su Graikija; 

146. pažymi, kad, atsižvelgiant į 
Regionin÷s ir miestų politikos GD metinę 
veiklos ataskaitą (MVA), 2013 m. 

Komisija nusprend÷ d÷l 557,2 mln. EUR 
ERPF / SF finansinių korekcijų arba jas 
patvirtino; šios finansin÷s korekcijos 
susijusios su visais programavimo 
laikotarpiais ir 2013 m. iš viso 898,7 mln. 
EUR buvo panaudota d÷l korekcijų, d÷l 
kurių nuspręsta ir (arba) kurios 
patvirtintos 2013-aisiais ir ankstesniais 
metais; atkreipia d÷mesį į tai, kad pri÷mus 
ir įgyvendinus 2008 m. Komisijos veiksmų 
planą buvo sustiprintas Regionin÷s ir 
miestų politikos GD priežiūros vaidmuo, 
ir skatina Komisiją toliau atlikti savo 
darbą šiuo požiūriu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Pakeitimas  24 

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 

168 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

168. palankiai vertina tai, kad šiuos tikslus 
įgyvendinti pad÷jo ne tik ESF l÷šomis 
finansuojami projektai, bet ir konkrečios 
tam tikroms šalims skirtos 
rekomendacijos, įtrauktos į metinę bendrą 
užimtumo ataskaitą, kuri parengta kaip 
Europos semestro proceso dalis; 

168. palankiai vertina šios politikos srities 
ind÷lį siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų įgyvendinant ESF projektus ir kitas 
jo priemones; pabr÷žia ESF svarbą 
siekiant investicijų į darbo vietų kūrimo ir 
kovos su nedarbu priemones, į žmogiškąjį 
kapitalą, švietimą ir mokymą, socialinę 
įtrauktį ir prieigą prie socialinių 
paslaugų; 

Or. en 

 

 


