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22.4.2015 A8-0101/25 

Pakeitimas  25 
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 
179 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

179. apgailestauja, kad pagrindinis klaidų 
šaltinis išliko klaidingos nacionalinių 
valdymo ir kontrol÷s sistemų pirmojo 
lygmens patikros; yra ypač susirūpinęs d÷l 
to, kad tais atvejais, kai valstyb÷s nar÷s 
naudoja Sąjungos l÷šas, jos yra mažiau 
skrupulingos, palyginti su atvejais, kai 
naudoja nacionalinio biudžeto l÷šas, nors 
joms tenka svarbi atsakomyb÷ tinkamai ir 
teis÷tai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo 
atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos 
l÷šų valdymą; pažymi, kad konkrečių 
sisteminių trūkumų nustatyta šiose 
programose: Lenkija, Ispanija (Kastilija ir 
Leonas), Rumunija, Portugalija, Italija 
(Sicilija), Vokietija (federacija), Vokietija 
(Tiuringija), Čekijos Respublika ir 
Vengrija; be to, pažymi, kad Komisijos 
atliktų teminių auditų metu nustatyta 
trūkumų, susijusių su Airijos (investavimo 
į žmogiškuosius išteklius kapitalas), 
Slovakijos (švietimas) ir Ispanijos 
(Valensijos autonomin÷ sritis) veiklos 
programų valdymo ir kontrol÷s 
sistemomis; 

179. atkreipia d÷mesį į Audito Rūmų 
pastabas d÷l pagrindin÷s šios politikos 
srities išlaidų tvarkingumui kylančios 
rizikos, pvz., susijusios su nematerialiu 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą pobūdžiu, 
veiklos įvairove ir daugelio, dažnai 
smulkių, partnerių dalyvavimu 
įgyvendinant projektus; teigiamai vertina 
valstybių narių atliekamą supaprastintą 
išlaidų apmok÷jimą, d÷l kurio 
sumažinama naudos gav÷jams tenkanti 
administracin÷ našta ir valstyb÷s nar÷s 
daro mažiau klaidų; prašo Komisijos 
paraginti valstybes nares netaikyti 
griežtesnių taisyklių ESF projektams nei 
nacionaliniu lygmeniu finansuojamiems 
projektams taikomos taisykl÷s; 

Or. en 
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Pakeitimas  26 

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 

Poantranšt÷ prieš 235 dalį 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Galimas Sąjungos humanitarin÷s pagalbos 

ir paramos vystymuisi l÷šų pasisavinimas 
Sąjungos humanitarin÷s pagalbos ir 

paramos vystymuisi l÷šos 

Or. en 
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Pakeitimas  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 
S&D frakcijos vardu 

Bart Staes 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Ivo Vajgl 
 

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 

235 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

235. pažymi, kad OLAF pareng÷ ataskaitą 

d÷l humanitarin÷s pagalbos, suteiktos 

Vakarų Sacharos Tindufo pab÷g÷lių 

stovyklai Alžyre (OF 2003/526); ragina 
Komisiją pateikti paaiškinimą d÷l 
priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į 
šios ataskaitos išvadas; pažymi, kad 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pab÷g÷lių 
reikalų komisaro biuro tyrimo 
ataskaitoje126 nurodoma, jog toks ilgas 
pab÷g÷lių neregistravimo laikotarpis (t. y. 
beveik 30 metų nuo jų atvykimo) – tai 
normų neatitinkantis ir vienintelis atvejis 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pab÷g÷lių 
reikalų komisaro biuro istorijoje; 
primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 
kad Alžyro ar Vakarų Sacharos 
piliečiams, kurie OLAF ataskaitoje 
apkaltinami neteis÷ta veika, nebebūtų 
suteikta prieiga prie Sąjungos mokesčių 
mok÷tojų finansuojamos pagalbos; ragina 
Komisiją iš naujo įvertinti Sąjungos 
pagalbą ir ją suderinti su realiais 
atitinkamų gyventojų poreikiais ir 
užtikrinti, kad būtų paisoma pab÷g÷lių 
interesų ir poreikių, nes pab÷g÷liai yra 
labiausiai pažeidžiami padarius bet kokius 

235. palankiai vertina steb÷jimo ir 
kontrol÷s priemones, kurių ÷m÷si 
Komisija po OLAF tyrimų d÷l pagalbos 
nukreipimo Tindufo pab÷g÷lių stovyklose 
Alžyre (ataskaita OF/2003/0521); šiuo 
požiūriu palankiai vertina ISPRA atliktais 
vertinimais siekiant nustatyti realų 
pagalbos gav÷jų skaičių; atkreipia d÷mesį, 
kad teikdama pagalbą maistu Komisija 
turi atsižvelgti į JT Saugumo Tarybos 
skubų prašymą d÷l papildomo 
finansavimo, skirto pagalbai maistu1, ir į 
PMP įsp÷jimus d÷l nuo 2015 m. liepos 
m÷n. iki šiol esančių didelių trūkumų 
tiekiant pagalbą maistu bei taip pat 
reiškia susirūpinimą d÷l padarinių srities 
saugumui, kurie kyla d÷l maisto stygiaus; 
mano, kad labai svarbu nemaišyti itin 
politizuotų klausimų su išspręstu pagalbos 
nukreipimo atveju sukeliant pavojų, kad 
žmon÷s, kuriems reikia pagalbos maistu, 
jos negaus, ir ragina visas šalis spręsti 
visus klausimus tiesiogiai ir atskirai; 
1 S/2015/246, 77 d. 
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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 

275 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

275. nurodo, kad pagal 2013 m. spalio 1 d. 

įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 883/2013
127

 OLAF įpareigojamas 

užtikrinti nepriklausomą Priežiūros 

komiteto sekretoriato veiklą (Reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 40 

konstatuojamoji dalis); šiuo metu neturi 
informacijos apie priemones, kurių imtasi 
siekiant įgyvendinti šią teisinę prievolę; 
ragina Komisiją nedelsiant imtis veiksmų 
siekiant ištaisyti susidariusią pad÷tį; 

275. nurodo, kad pagal 2013 m. spalio 1 d. 

įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 

OLAF įpareigojamas užtikrinti 

nepriklausomą Priežiūros komiteto 

sekretoriato veiklą (Reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 883/2013 40 

konstatuojamoji dalis); prašo OLAF 
įvertinti pad÷tį šiuo požiūriu vykdant 
Reglamento Nr. 883/2013 vertinimą, kuris 
turi būti atliktas iki 2013 m. spalio 2 d.; 

__________________  

127 2013 m. rugs÷jo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 d÷l Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, 
p. 1). 
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Marco Valli, Marco Zanni 
EFDD 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 

47 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 47a. mano, kad naudojant struktūrinius 
fondus itin svarbu skatinti visišką 
skaidrumą ir skelbti paskirtų projektų 
apskaitos dokumentus; ragina Komisiją 
dalyvavimo regioniniuose raginimuose 
procesą padaryti konkurencingesniu ir 
skaidresniu siekiant neteikti pirmenyb÷s 
prieigos prie Europos finansavimo 
klientelizmo sistemoms; 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 
EFDD 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 

53 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 53a. primena, kad korupcija daro didelę 
žalą Europos l÷šoms; susirūpinęs d÷l 
duomenų, iš kurių matyti, kad kai 
kurioms valstyb÷ms nar÷ms šis reiškinys 
daro ypač didelę įtaką ir šiuo požiūriu 
primena rekomendaciją d÷l Tarybos 
rekomendacijos d÷l Italijos 2013 m. 
nacionalin÷s reformos programos su 
Tarybos nuomone d÷l 2012–2017 m. 
Italijos stabilumo programos1; prašo 
Komisijos pateikti pasiūlymą, kuriuo 
siekiama sustiprinti Sąjungos kovos su 
korupcija teis÷s aktus; 
1 COM(2013) 0362. 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 
EFDD 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 

286 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 286a. pabr÷žia, kad darbuotojų 
atlyginimai pagal dabartinę sistemą 
nepateisinamai skiriasi nuo privataus 
sektoriaus atlyginimų; laikosi nuomon÷s, 
kad reikia numatyti reformą, kurią 
įvykdžius būtų atstatyta pusiausvyra tarp 
Europos administracijos ir realių 
atlyginimų; 

Or. en 

 

 

 


