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22.4.2015 A8-0101/32 

Grozījums Nr.  32 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā situācijā, kad resursi ir ierobežoti, 
pastiprināta nozīme jāpiešėir tam, lai tiktu 
ievērota budžeta disciplīna un lai finanšu 
līdzekĜi tiktu izlietoti efektīvi un lietderīgi; 

B. tā kā jo īpaši situācijā, kad resursi ir 
ierobežoti, Komisijai būtu jārāda 
priekšzīme, demonstrējot, ka tās 
izdevumiem ir Eiropas pievienotā vērtība, 
un nodrošinot, ka līdzekĜi, par kuriem tai 
ir dalīta vai pilnīga atbildība, tiek izlietoti 
saskaĦā ar piemērojamiem finanšu 
noteikumiem un nosacījumiem; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Grozījums Nr.  33 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

72.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 72.a atzīmē, ka Komisija savā atbildē 
Revīzijas palātai norāda, ka 2014.–
2020. gada plānošanas periodā ir 
vienkāršots tiesiskais regulējums, un 
prasa, lai Komisija līdz 2015. gada beigām 
ziĦotu par to, kā šie vienkāršošanas 
pasākumi ir realizēti praksē un kādus 
papildu pasākumus varētu veikt saistībā 
ar jebkādiem atlikušajiem sarežăītajiem 
noteikumiem un piešėiršanas 
nosacījumiem; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Grozījums Nr.  34 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

108. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

108. mudina Komisiju uzsvērt 
lauksaimniecības tirgus pasākumu 
Savienības pievienoto vērtību, paturot 
prātā iespējamo zaudējumu risku, kas 
ietekmē Savienības budžetu, un aicina 
Komisiju apsvērt pasākumu pārtraukšanu, 
ja šis risks ir pārāk augsts; aicina Komisiju 
ziĦojumā par turpmāko rīcību attiecībā uz 
Komisijas 2013. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu informēt par darbībām, ko 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) veicis saistībā ar revīziju par 
mājputnu eksporta kompensācijām 
Francijā; 

108. Ĝoti apšauba lauksaimniecības tirgus 
pasākumu efektivitāti, paturot prātā 
iespējamo zaudējumu risku, kas ietekmē 
Savienības budžetu, un aicina Komisiju 
apsvērt pasākumu pārtraukšanu, ja šis risks 
ir pārāk augsts; aicina Komisiju ziĦojumā 
par turpmāko rīcību attiecībā uz Komisijas 
2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanu 
informēt par darbībām, ko Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) veicis 
saistībā ar revīziju par mājputnu eksporta 
kompensācijām Francijā; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Grozījums Nr.  35 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

145. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

145. Ħem vērā, ka Revīzijas palātas 
metodikai ir jābūt konsekventai un tā 
jāpiemēro visās pārvaldības jomās; saprot, 
ka turpmāka vienādošana var radīt 
neatbilstības Revīzijas palātas definīcijās 
par nelikumīgu darījumu tiešā un dalītā 
pārvaldībā; 

145. norāda, ka Revīzijas palātas 
metodikai ir jābūt konsekventai un tā 
jāpiemēro visās pārvaldības jomās; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Grozījums Nr.  36 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

154. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

154. pauž bažas par prioritāro projektu 
īstenošanu Grieėijā, kas norit darba grupas 
vadībā; norāda, ka jāpaātrina darbs pie 
48 prioritārajiem projektiem; norāda, ka 
galvenās problēmas Komisijas ieskatā ir 
šādas: a) kavēšanās projektu 
sagatavošanas stadijā, b) kavēšanās ar 
atĜauju piešėiršanu, c) līgumu 
pārtraukšana darbuzĦēmēju 
maksātnespējas dēĜ un d) ilgstošas tiesu 
apelācijas līgumu piešėiršanas procedūru 
laikā; tāpēc aicina Komisiju sniegt 
jaunāko informāciju par prioritārajiem 
projektiem ziĦojumā par turpmāko rīcību 
attiecībā uz 2013. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu; 

154. norāda uz kavējumiem un 
nepilnībām saistībā ar prioritāro projektu 
īstenošanu Grieėijā, kas norit darba grupas 
vadībā; uzskata, ka vismaz daĜēji tas ir 
izskaidrojams ar to, ka šos projektus 
nenoteica pieprasījums vai sākotnēji tika 
izvirzīti nerealizējami mērėi, un tāpēc 
aicina Komisiju pārskatīt darba grupas 
darba metodes un atzīt, ka šiem 
projektiem ir vajadzīgs plašs sabiedrības 
atbalsts; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Grozījums Nr.  37 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

254. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

254. Ħem vērā Komisijas informāciju par 
panākumiem projekta Galileo īstenošanā 
— 2011. un 2012. gadā veiksmīgi palaisti 
orbītā četri Galileo In-Orbit Validation 
(IOV) pavadoĦi, 2014. gadā veiksmīgi 
pabeigts Galileo In-Orbit Validation 
posms, veiksmīgi apstiprināts sistēmas 
projekts, darbības mērėi un tās darbības 
pamatprincipi, pabeigta zemes 
infrastruktūras izveide sākotnējām 
darbībām, izveidojot daudzas zemes 
stacijas visā pasaulē, veiksmīgi pierādīta 
IOV pavadoĦu Galileo meklēšanas un 
glābšanas spēja, divi 2014. gada 
5. augustā palaistie pavadoĦi (Nr. 6. un 
Nr. 22) nonāca nepareizā orbītā, taču 
kopš 2014. gada decembra tie pamazām 
pārvirzīti uz labvēlīgāku orbītu, lai tos 
varētu pēc iespējas labāk izmantot, un 
pašlaik turpinās pārbaude par iespējām 
izmantot šos pavadoĦus navigācijā; 
sagaida informāciju par papildu 
izmaksām šiem neparedzētajiem 
pasākumiem; 

254. ir nobažījies, ka Galileo sistēmas 
izmaksas, kuru aplēstā summa ir 
EUR 13 miljoni, atkal tiks paaugstināta, 
jo neizdevās pareizi palaist divus jaunākos 
satelītus; uzskata, ka pastāvīgi pieaugošo 
Galileo izmaksu dēĜ un Ħemot vērā to, ka 
Savienība projektā iesaistījās 2007. gadā 
pēc tam, kad astoĦu Eiropas uzĦēmumu 
konsorcijs atsauca savas investīcijas, jo 
uzskatīja, ka projekts nav finansiāli 
stabils, šā projekta lietderību ir vērts 
pārskatīt; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Grozījums Nr.  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

228. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

228. atzīmē, ka tika izplatīta OLAF galīgā 
ziĦojuma par IMG neoficiāli izplatīta 
versija; prasa Komisijai un OLAF 
uzraudzības komitejai noskaidrot, kāpēc un 
kā OLAF ziĦojums nonāca atklātībā un 
kurš to izdarīja, kaut IMG vēl arvien nav 
informēta par ziĦojuma saturu; 

228. atzīmē, ka tika izplatīta OLAF galīgā 
ziĦojuma par IMG neoficiāli izplatīta 
versija; prasa Komisijai un OLAF 
uzraudzības komitejai noskaidrot, kāpēc un 
kā OLAF ziĦojums nonāca atklātībā un 
kurš to izdarīja, kaut IMG vēl arvien nav 
informēta par ziĦojuma saturu; turklāt 
atgādina, ka OLAF, kad ar to konsultējās 
2008. gadā, nolēma atteikties no 
pilnvarām lemt par IMG juridisko 
statusu, jo tam nebija izdevies konstatēt 
nekādus IMG finanšu pārkāpumus; ir Ĝoti 
nobažījies par iespējamām smagām sekām 
IMG minētās informācijas noplūdes dēĜ, 
jo tas Ĝoti kaitē IMG tēlam un reputācijai, 
apdraud vairāk nekā 300 darbinieku 
darbavietu saglabāšanu, kā arī visas 
organizācijas turpmāko pastāvēšanu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Grozījums Nr.  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

228.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 228.a atgādina, ka pirms gada Parlaments 
atteicās Komisijas 2012. gada budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūrā iekĜaut 
atsauci uz bažām par to, ka IMG nav 
starptautiska statusa, kā arī uz citām 
vairākkārt paustām bažām; tāpēc ir 
pārsteigts par secinājumu saistībā ar 
nopludināto OLAF ziĦojumu, proti, par 
to, ka netika konstatēti krāpšanas vai 
korupcijas gadījumi, taču pastāv bažas 
par IMG starptautisko statusu pēc tam, 
kad IMG jau 24 gadus pastāv kā 
starptautiska organizācija; atzīmē, ka tas 
pilnīgi noteikti ir pretrunā Komisijas 
vairākkārt paustajam juridiskajam 
atzinumam; uzsver, ka IMG jau 20 gadus 
ir strādājusi Komisijas un dalībvalstu 
vārdā, specializējoties tādu projektu 
īstenošanā, kas orientēti vienīgi uz valstīm 
krīzes vai ārkārtas situācijās, sasniedzot 
izcilus rezultātus un iegūstot gan 
Komisijas, gan starptautiskās sabiedrības 
atzinību; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Grozījums Nr.  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

296.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 296.a ar bažām norāda uz milzīgajām 
tulkošanas izmaksu atšėirībām dažādās 
Eiropas iestādēs; aicina iestāžu darba 
grupu rakstiskās tulkošanas jautājumos 
attiecīgi apzināt šādas situācijas iemeslus 
un ierosināt risinājumus, ar kuriem 
varētu izlīdzināt atšėirības un saskaĦot 
tulkošanas izmaksas, pilnībā Ħemot vērā 
kvalitāti un daudzvalodības principu; šajā 
ziĦā darba grupai būtu jāapzina jomas, 
kurās var konsolidēt sadarbību vai iestāžu 
vienošanās; darba grupai arī būtu 
jācenšas standartizēt tulkošanas izmaksu 
izklāstu, lai tas būtu vienāds visām 
iestādēm nolūkā vienkāršot izmaksu 
analīzi un salīdzināšanu; darba grupai 
rezultāti būtu jāiesniedz līdz 2015. gada 
beigām; aicina visas iestādes aktīvi 
piedalīties darba grupas darbā; šajā 
saistībā atgādina, cik būtiski ir Eiropas 
iestādēs saglabāt daudzvalodību, lai 
garantētu vienādu attieksmi pret visiem 
Savienības iedzīvotājiem un nodrošinātu 
viĦiem vienādas iespējas; darba grupai 
būtu jāatsāk iestāžu sadarbība, lai 
apmainītos ar paraugpraksi un 
rezultātiem; 

Or. en 
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