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22.4.2015 A8-0101/25 

Grozījums Nr.  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

179. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

179. pauž nožēlu, ka galvenais kĜūdu 
avots vēl arvien ir kĜūdainas pirmā līmeĦa 
pārbaudes, ko veic valstu vadības un 
kontroles sistēmas; pauž nopietnas bažas 
par to, ka dalībvalstis šėiet mazāk rūpīgas 
Savienības līdzekĜu tēriĦos salīdzinājumā 
ar to, kā tiek tērēti valsts budžeta līdzekĜi, 
kaut tām ir liela atbildība par Savienības 
budžeta pareizu un likumīgu īstenošanu, 
ja tās ir atbildīgas par Savienības līdzekĜu 
pārvaldību; atzīmē, ka šādās programmās 
bija vērojami īpaši nopietni sistēmiski 
trūkumi: Polija, Spānija (Kastīlija un 
Leona), Rumānija, Portugāle, Itālija 
(Sicīlija), Vācija (federācija), Vācija 
(Tīringene), Čehija un Ungārija; atzīmē, 
ka Komisijas tematiskās revīzijas turklāt 
atklāja nepilnības pārvaldības un 
kontroles sistēmās vēl arī šādās darbības 
programmās — Īrija (investīcijas 
cilvēkresursos), Slovākija (izglītība) un 
Spānija (Valensijas pašvaldība); 

179. Ħem vērā Revīzijas palātas 
konstatējumus par galvenajiem riskiem, 
kas apdraud izdevumu pareizību šajā 
politikas jomā, piemēram, riskiem, kas 
saistīti ar cilvēkkapitālā veikto 
ieguldījumu nemateriālo raksturu, 
līdzfinansēto darbību daudzveidību un 
daudzu, bieži vien nelielu, partneru 
iesaisti projektu īstenošanā; atzinīgi vērtē 
vienkāršoto izmaksu iespēju izmantošanu, 
kuras samazina administratīvo slogu 
saĦēmējiem un attiecībā uz kurām 
dalībvalstis var pieĜaut mazāk kĜūdu; 
prasa Komisijai mudināt dalībvalstis ESF 
projektiem nepiemērot noteikumus, kuri 
būtu stingrāki par valsts finansētajiem 
projektiem piemērotajiem noteikumiem; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Grozījums Nr.  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Apakšvirsraksts pirms 235. punkta 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Savienības humānās un attīstības 
palīdzības līdzekĜu iespējama 
piesavināšanās 

Savienības humānās un attīstības 
palīdzības līdzekĜi 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Grozījums Nr.  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

S&D grupas vārdā 
Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 
Ivo Vajgl 

 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

235. punkts  

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

235. atzīmē, ka OLAF ir sagatavojis 
ziĦojumu par humāno palīdzību, kas 
piešėirta Sahāras bēgĜu nometnei Tindufā 
Alžīrijā (OF 2003/526); aicina Komisiju 
precīzi norādīt veiktos pasākumus, 
reaăējot uz secinājumiem šajā ziĦojumā; 
atzīmē, ka saskaĦā ar UNHCR 
izmeklēšanas ziĦojumu126 bēgĜu 
nereăistrēšana tik ilgu laiku (proti, 
gandrīz 30 gadus pēc viĦu ierašanās) ir 
"neparasta un nebijusi situācija UNHCR 
vēsturē"; mudina Komisiju nodrošināt, lai 
Alžīrijas vai Sahravi izcelsmes personām, 
kurām OLAF ziĦojumā inkriminēti 
pārkāpumi, vairs nebūtu pieejas Eiropas 
Savienības nodokĜu maksātāju finansētam 
atbalstam; aicina Komisiju atkārtoti 
izvērtēt un pielāgot Savienības atbalstu 
attiecīgo iedzīvotāju faktiskajām 
vajadzībām un nodrošināt, ka bēgĜu 
interesēm un vajadzībām netiek nodarīts 
kaitējums, jo viĦi ir visneaizsargātākie 
pret jebkuru iespējamo neatbilstību; 

235. atzinīgi vērtē uzraudzības un 
kontroles pasākumus, ko Komisija veic 
saistībā ar OLAF izmeklēšanu par 
Tindufas bēgĜu nometnei Alžīrijā 
paredzētā atbalsta novirzīšanu citiem 
mērėiem (ziĦojums OF/2003/0521); šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē ISPRA veiktās 
aplēses, lai noteiktu reālistisku atbalsta 
saĦēmēju skaitu; atzīmē, ka saistībā ar 
pārtikas atbalsta sniegšanu Komisijai ir 
jāĦem vērā ANO DP steidzamais 
aicinājums nodrošināt papildu 
finansējumu pārtikas atbalstam1 un 
Pasaules pārtikas programmas (PPP) 
brīdinājumi par nopietniem trūkumiem 
pārtikas atbalsta piegādē no 2015. gada 
jūlija, un pauž bažas par sekām reăiona 
stabilitātei, ko var radīt pārtikas trūkums; 
uzskata, ka ir svarīgi nejaukt Ĝoti 
politizētos jautājumus ar atrisināto 
atbalsta novirzīšanas lietu, lai 
neapdraudētu pārtikas atbalstu cilvēkiem, 
kam tas ir nepieciešams, un aicina visas 
iesaistītās personas visus jautājumus 
risināt tieši un nesaistīti; 
1 S/2015/246, 77. punkts. 
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__________________  

126 UNHCR ăenerālinspektora birojs, 
izmeklēšanas ziĦojums INQ/04/005, 
Ženēva, 2005. gada 12. maijs. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Grozījums Nr.  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

275. punkts  

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

275. norāda, ka Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013127, kas ir spēkā kopš 
2013. gada 1. oktobra, OLAF prasīts 
nodrošināt Uzraudzības komitejas 
sekretariāta neatkarīgu darbību (minētās 
regulas 40. apsvērums); pašlaik nav 
informēts par pasākumiem, kas veikti šā 
juridiskā pienākuma īstenošanai; mudina 
Komisiju nekavējoties rīkoties, lai labotu 
šo situāciju; 

275. norāda, ka Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013, kas ir spēkā kopš 2013. gada 
1. oktobra, OLAF prasīts nodrošināt 
Uzraudzības komitejas sekretariāta 
neatkarīgu darbību (minētās regulas 
40. apsvērums); šajā sakarībā aicina 
OLAF novērtēt situāciju saistībā ar 
Regulas 883/2013 pārskatīšanu, ko 
paredzēts veikt līdz 2017. gada 
2. oktobrim; 

__________________  

127 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceĜ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Grozījums Nr.  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.a uzskata, ka ir Ĝoti svarīgi veicināt 
pilnīgu pārredzamību par struktūrfondu 
izmantošanu, publicējot atbalstīto 
projektu grāmatvedības dokumentāciju; 
aicina Komisiju konkurētspējīgāku un 
pārredzamāku padarīt procesu dalībai 
reăionāla līmeĦa uzaicinājumos iesniegt 
piedāvājumus, lai izvairītos no tā, ka 
piekĜuvē Eiropas finansējumam tiek dota 
priekšroka klientelisma sistēmām; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Grozījums Nr.  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 53.a atgādina, ka korupcija nodara 
būtisku kaitējumu Eiropas fondu 
izmantošanā; pauž bažas par datiem, ka 
dažas dalībvalstis šī parādība skar īpaši, 
un šajā sakarībā atgādina par "Ieteikumu 
Padomes ieteikumam par Itālijas 
2013. gada valsts reformu programmu un 
ar ko sniedz Padomes atzinumu par 
Itālijas stabilitātes programmu 2012.–
2017. gadam"1; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kura mērėis būtu stiprināt 
pretkorupcijas tiesību aktus Savienībā; 
1 COM(2013)0362. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Grozījums Nr.  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

286.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 286.a uzsver, ka darbinieku pašreizējā 
atalgojuma sistēma nodrošina 
nepamatotas atšėirības no algām 
privātajā sektorā; uzskata, ka būtu jāveic 
reforma, lai atjaunotu līdzsvaru starp 
Eiropas administrācijas algām un reālo 
algu līmeni; 

Or. en 

 
 

 


