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22.4.2015 A8-0101/32 

Pakeitimas  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi ribotų išteklių aplinkyb÷mis 

reik÷tų labiau paisyti poreikio laikytis 

biudžetin÷s drausm÷s ir veiksmingai bei 

rezultatyviai naudoti l÷šas; 

B. kadangi ypač tokiomis aplinkyb÷mis, 

kai ištekliai riboti, Komisija tur÷tų būti 

pavyzdys rodydama, kokia jos išlaidų 

Europos prid÷tin÷ vert÷, ir užtikrindama, 

kad l÷šos, kurias naudodama ji prisiima 

bendrą arba visišką atsakomybę, būtų 

leidžiamos laikantis taikomų finansinių 

taisyklių ir reglamentų; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Pakeitimas  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

72 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 72a. atkreipia d÷mesį į tai, jog Komisija 

savo atsakyme Audito Rūmams pažymi, 

kad 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiui numatyta teisin÷ sistema buvo 

supaprastinta, ir ragina Komisiją iki 

2015 m. pabaigos informuoti, kaip šias 

supaprastinimo priemones pavyko 

įgyvendinti praktiškai ir kokių papildomų 

priemonių gal÷tų būti imtasi bet kurių 

likusių sud÷tingų taisyklių ir tinkamumo 

finansuoti sąlygų atžvilgiu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Pakeitimas  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

108 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

108. ragina Komisiją pademonstruoti 

Sąjungos žem÷s ūkio rinkos priemonių 

prid÷tinę vertę, turint mintyje galimų 

nuostolių, darančių poveikį Sąjungos 

biudžetui, riziką, ir prašo Komisijos 

apsvarstyti galimybę jas panaikinti, jei ši 

rizika būtų pernelyg didel÷; prašo 

Komisijos ataskaitoje, parengtoje po to, kai 

bus suteiktas Komisijos 2013 m. biudžeto 

įvykdymo patvirtinimas, nurodyti 

veiksmus, kurių ÷m÷si Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF), 

atsižvelgdama į vykdyto audito d÷l 

paukštienos eksporto grąžinamosios 

išmokos Prancūzijoje rezultatus; 

108. reiškia rimtas abejones d÷l žem÷s 

ūkio rinkos priemonių veiksmingumo, 

turint mintyje galimų nuostolių, darančių 

poveikį Sąjungos biudžetui, riziką, ir prašo 

Komisijos apsvarstyti galimybę jas 

panaikinti; prašo Komisijos ataskaitoje, 

parengtoje po to, kai bus suteiktas 

Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimas, nurodyti veiksmus, kurių 

÷m÷si Europos kovos su sukčiavimu 

tarnyba (OLAF), atsižvelgdama į vykdyto 

audito d÷l paukštienos eksporto 

grąžinamosios išmokos Prancūzijoje 

rezultatus; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Pakeitimas  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

145 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

145. pažymi, kad Audito Rūmų metodika 

turi būti nuosekli ir taikoma visoms 

valdymo sritims; mano, kad tolesnis 

derinimas gal÷tų lemti Audito Rūmų 

neteis÷to sandorio taikant tiesioginį 

valdymą ir neteis÷to sandorio taikant 

pasidalijamąjį valdymą apibr÷žčių 

nenuoseklumą; 

145. pažymi, kad Audito Rūmų metodika 

turi būti nuosekli ir taikoma visoms 

valdymo sritims; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Pakeitimas  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

154 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

154. yra susirūpinęs d÷l prioritetinių 

projektų įgyvendinimo Graikijoje taikant 

darbo grup÷s valdymą; pažymi, kad reikia 

paspartinti 48 prioritetinių projektų 

įgyvendinimą; pažymi, kad, Komisijos 

nuomone, pagrindin÷s problemos yra: a) 

v÷lavimai projektų brandinimo etapu, b) 

licencijavimo v÷lavimai, c) sutarčių 

nutraukimas d÷l rangovų likvidumo 

stokos ir d) ilgas apeliacinių skundų 

laikotarpis sutarčių skyrimo procedūros 

metu; tod÷l ragina Komisiją 2013 m. 

tolesnių veiksmų ataskaitoje pateikti 

atnaujintą informaciją apie prioritetinius 

projektus; 

154. atkreipia d÷mesį į tai, kad v÷luojama 

įgyvendinti prioritetinius projektus 

Graikijoje taikant darbo grup÷s valdymą ir 

kad jie įgyvendinami nepakankamai; 

mano, kad tai bent iš dalies paaiškintina 

tuo, kad šie projektai nebuvo grindžiami 

poreikiu arba kad jų pirmiausia problema 

buvo nerealistiškai dideli užmojai, taigi 

ragina Komisiją persvarstyti darbo grup÷s 

darbo metodus ir pripažinti, kad šiems 

projektams būtina didel÷ visuomen÷s 

parama; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Pakeitimas  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL 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 

254 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

254. atkreipia d÷mesį į Komisijos 

atsakymus d÷l pažangos, padarytos 

įgyvendinant GALILEO projektą: 2011 m. 

ir 2012 m. s÷kmingai paleisti keturi 

GALILEO projekto tinkamumo 

patvirtinimo orbitoje (IOV) palydovai, 

2014 m. s÷kmingai baigtas GALILEO 

projekto tinkamumo patvirtinimo orbitoje 

etapas, s÷kmingai patvirtinti sistemos 

koncepcija, veiklos tikslai ir sistemos 

veikimo pagrindai, pradiniams veiksmams 

parengta antžemin÷ infrastruktūra, 

apimanti daug antžeminių stočių visame 

pasaulyje, s÷kmingai įrodytas GALILEO 

IOV palydovų tinkamumas paieškos ir 

gelb÷jimo operacijoms, 2014 m. rugpjūčio 

22 d. du palydovai (Nr. 5 ir 6) paleisti į 

netinkamą orbitą, o nuo 2014 m. gruodžio 

m÷n. šie palydovai palaipsniui perkeliami 

į tinkamesnę orbitą, siekiant sudaryti 

galimybę juos kiek įmanoma geriau 

naudoti, ir toliau bandoma palydovų 

navigacijos naudingoji apkrova; tikisi, 

kad bus informuojamas apie papildomas 

išlaidas, susijusias su šiomis iš anksto 

nenumatytomis priemon÷mis; 

254. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

sistemos GALILEO išlaidos, kurios, 

remiantis skaičiavimais, siekia 13 mln. 

EUR, dar labiau išaugs d÷l to, kad 

nepavyko tinkamai paleisti dviejų 

paskutinių palydovų; mano, kad nuolat 

augančios GALILEO išlaidos ir tai, jog 

2007 m. Sąjunga įsitrauk÷ į projektą po 

to, kai aštuonių Europos bendrovių 

konsorciumas atsi÷m÷ savo investicijas, 

nes, jų manymu, projektas finansiškai 

nepatikimas, suteikia visas priežastis iš 

naujo svarstyti, ar šis projektas 

naudingas; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Pakeitimas  38 

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 

228 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

228. atkreipia d÷mesį į tai, kad plinta 

neteis÷tai paviešinta OLAF galutin÷s 

ataskaitos d÷l IMG versija; prašo 

Komisijos ir OLAF priežiūros komiteto 

ištirti, kod÷l ir kaip buvo neteis÷tai 

paviešinta OLAF ataskaita ir kas tai 

padar÷, nors IMG vis dar nepranešta apie 

ataskaitos turinį; 

228. atkreipia d÷mesį į tai, kad plinta 

neteis÷tai paviešinta OLAF galutin÷s 

ataskaitos d÷l IMG versija; prašo 

Komisijos ir OLAF priežiūros komiteto 

ištirti, kod÷l ir kaip buvo neteis÷tai 

paviešinta OLAF ataskaita ir kas tai 

padar÷, nors IMG vis dar nepranešta apie 

ataskaitos turinį; be to, primena, kad, 

2008 m. pasikonsultavus su OLAF, ši 

nusprend÷ atsisakyti būti pripažinta 

kompetentinga priimti sprendimus d÷l 

IMG teisinio statuso po to, kai jai 

nepavyko nustatyti finansinio sukčiavimo 

atvejo IMG; reiškia didžiulį susirūpinimą 

d÷l galimai rimtų šios ataskaitos 

paviešinimo pasekmių IMG, nes tai 

didelis smūgis jos įvaizdžiui ir reputacijai, 

taip pat gr÷sm÷, kad darbo neteks per 300 

jos darbuotojų, bei pačiam organizacijos 

išlikimui; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Pakeitimas  39 

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 

228 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 228 a. primena, kad prieš metus 

Parlamentas buvo atsisakęs į sprendimą 

d÷l Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo įtraukti susirūpinimą 

keliančius klausimus d÷l to, kad IMG 

neturi tarptautin÷s organizacijos statuso, 

bei kitus ne kartą min÷tus susirūpinimą 

keliančius klausimus; tod÷l yra nustebęs 

d÷l paviešintos OLAF ataskaitos išvadų, 

t. y., kad nenustatyta sukčiavimo ar 

korupcijos atvejų, tačiau pra÷jus 

24 metams po to, kai IMG buvo įsteigta 

kaip tarptautin÷ organizacija, abejojama 

d÷l IMG, kaip tarptautin÷s organizacijos, 

statuso; pažymi, kad tai visiškai 

prieštarauja ne kartą min÷tai Komisijos 

teisininkų nuomonei; pabr÷žia, kad IMG 

20 metų dirba Komisijai ir valstyb÷ms 

nar÷ms ir specializuojasi projektų 

įgyvendinimo išimtinai kriz÷s ištiktose 

šalyse arba šalyse, kuriose susidariusi 

nepaprastoji pad÷tis, srityje, jos rezultatai 

puikūs, o užtarnautą reputaciją yra 

pripažinusi Komisija ir tarptautin÷ 

bendruomen÷; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Pakeitimas  40 

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 

296 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 296 a. su susirūpinimu atkreipia d÷mesį į 

didžiulius skirtingų ES institucijų vertimo 

raštu sąnaudų skirtumus; taigi ragina 

tarpinstitucinę darbo grupę vertimo raštu 

klausimu nustatyti šio reiškinio priežastis 

ir pasiūlyti sprendimus, skirtus šiai 

disproporcijai išlyginti ir vertimo raštu 

sąnaudoms suderinti visapusiškai 

atsižvelgiant į kokyb÷s reikalavimus ir 

kalbų įvairovę; šiuo tikslu darbo grup÷ 

tur÷tų nustatyti sritis, kuriose būtų galima 

sutvirtinti bendradarbiavimą arba 

tarpinstitucinius susitarimus; ji taip pat 

tur÷tų siekti standartizuoti visų institucijų 

vertimo raštu sąnaudas, kad būtų 

paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; 

rezultatus ji tur÷tų pateikti iki 2015 m. 

pabaigos; ragina visas institucijas aktyviai 

dalyvauti šios grup÷s veikloje; 

atsižvelgdamas į tai primena 

daugiakalbyst÷s r÷mimo ES institucijose 

svarbą siekiant užtikrinti tokias pat 

sąlygas ir vienodas galimybes visiems 

Sąjungos piliečiams; siekdama dalytis 

geriausia praktika ir rezultatais, grup÷ 

tur÷tų iš naujo inicijuoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą; 

Or. en 
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