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22.4.2015 A8-0101/32 

Poprawka  32 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe w sytuacji 

ograniczonych środków większe znaczenie 

naleŜy przywiązywać do konieczności 

przestrzegania dyscypliny budŜetowej i 

skutecznego oraz wydajnego korzystania 

ze środków; 

B. mając na uwadze, Ŝe szczególnie w 

sytuacji ograniczonych środków, Komisja 

powinna dawać przykład, wykazując 

europejską wartość dodaną swoich 

wydatków oraz dopilnowując, by środki, 

za które ponosi wspólną lub pełną 

odpowiedzialność, były wydawane zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i przepisami 

finansowymi; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Poprawka  33 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. zauwaŜa, Ŝe Komisja w swej 

odpowiedzi dla Trybunału 

Obrachunkowego stwierdza, Ŝe w okresie 

programowania 2014–2020 ramy prawne 

zostały uproszczone; zwraca się do 

Komisji o poinformowanie do końca 

2015 r., w jaki sposób te środki 

upraszczające działały w praktyce oraz 

jakie dodatkowe środki mogą zostać 

przyjęte w odniesieniu do wszelkich 

pozostałych skomplikowanych przepisów i 

warunków kwalifikowalności; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Poprawka  34 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 108 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

108. wzywa Komisję do wykazania unijnej 

wartości dodanej działań na rynku rolnym, 

mając na uwadze ryzyko ewentualnych 

strat w budŜecie Unii, i zwraca się do 

Komisji o rozwaŜenie moŜliwości 

zniesienia tych działań, jeŜeli ryzyko jest 

zbyt duŜe; zwraca się do Komisji o 

przedstawienie w sprawozdaniu z działań 

następczych po udzieleniu Komisji 

absolutorium za rok 2013 działań 

podjętych przez Europejski Urząd 

ds. Zwalczania NaduŜyć Finansowych 

(OLAF) w wyniku wizyt we Francji w celu 

skontrolowania refundacji wywozowych 

dla mięsa drobiowego; 

108. wyraŜa powaŜne wątpliwości co do 

skuteczności działań na rynku rolnym, 

mając na uwadze ryzyko ewentualnych 

strat w budŜecie Unii, i zwraca się do 

Komisji o rozwaŜenie moŜliwości 

zniesienia tych działań; zwraca się do 

Komisji o przedstawienie w sprawozdaniu 

z działań następczych po udzieleniu 

Komisji absolutorium za rok 2013 działań 

podjętych przez Europejski Urząd 

ds. Zwalczania NaduŜyć Finansowych 

(OLAF) w wyniku wizyt we Francji w celu 

skontrolowania refundacji wywozowych 

dla mięsa drobiowego; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Poprawka  35 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 145 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

145. przyjmuje do wiadomości, Ŝe 

metodologia Trybunału Obrachunkowego 

musi być spójna i stosowana we 

wszystkich dziedzinach zarządzania; 

rozumie, Ŝe dalsze dostosowania mogą 

spowodować niespójności w definicjach 

Trybunału Obrachunkowego dotyczących 

nielegalnych transakcji w zarządzaniu 

bezpośrednim i dzielonym; 

145. przyjmuje do wiadomości, Ŝe 

metodologia Trybunału Obrachunkowego 

musi być spójna i stosowana we 

wszystkich dziedzinach zarządzania; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Poprawka  36 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 154 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

154. jest zaniepokojona realizacją 

priorytetowych projektów w Grecji w 

ramach grupy zadaniowej ds. zarządzania; 

zauwaŜa, Ŝe trzeba przyspieszyć realizację 

48 priorytetowych projektów; zauwaŜa, Ŝe 

według Komisji główne problemy to: a) 

opóźnienia na etapie dojrzewania, b) 

opóźnienia w wydawaniu licencji, c) 

rozwiązywanie umów z powodu braku 

płynności finansowej wykonawców oraz 

d) długo rozpatrywane odwołania sądowe 

w trakcie postępowań o udzielanie 

zamówień; w związku z tym wzywa 

Komisję do przedstawienia aktualnych 

informacji o priorytetowych projektach na 

potrzeby sprawozdania monitorującego za 

rok 2013 r. 

154. zwraca uwagę na opóźnienia i brak 

realizacji priorytetowych projektów w 

Grecji w ramach grupy zadaniowej ds. 

zarządzania; uwaŜa, Ŝe moŜna to – 

przynajmniej częściowo – wytłumaczyć 

tym, iŜ od początku projekty te nie 

kierowały się zapotrzebowaniem lub miały 

nierealistyczne ambicje, w związku z czym 

wzywa Komisję do ponownego 

rozwaŜenia metod pracy grupy zadaniowej 

oraz do uznania, Ŝe potrzebne jest szerokie 

poparcie publiczne dla tych projektów; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Poprawka  37 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 254 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

254. zwraca uwagę na odpowiedzi Komisji 

na postępy we wdraŜaniu projektu 

Galileo: cztery satelity fazy walidacji 

orbitalnej programu Galileo zostały z 

powodzeniem wystrzelone w 2011 r. i w 

2012 r.; w 2014 r. pomyślnie zakończono 

fazę walidacji orbitalnej programu 

Galileo; potwierdzono projekt systemu, 

parametry docelowe oraz podstawowy 

funkcjonowania systemu; infrastruktura 

naziemna, w tym liczne stacje naziemne 

na świecie, została ukończona przed 

rozpoczęciem operacji; z powodzeniem 

dowiedziono potencjału poszukiwawczo-

ratowniczego Galileo dzięki satelitom 

IOV; wystrzelenie dwóch satelitów (nr 5 i 

6) w dniu 22 sierpnia 2014 r. zakończyło 

się powodzeniem (satelity trafiły na 

właściwą orbitę), a od grudnia 2014 r. 

satelity są stopniowo przenoszone na 

korzystniejszą orbitę, aby zapewnić ich 

optymalne wykorzystanie; trwa testowanie 

wyposaŜenia nawigacyjnego satelitów; 

spodziewa się, Ŝe zostanie poinformowany 

o dodatkowych kosztach tych 

niezaplanowanych działań; 

254. jest zaniepokojony kosztami systemu 

Galileo, które szacuje się na 13 mln EUR, 

a które jeszcze wzrosną z powodu 

nieprawidłowego rozmieszczenia dwóch 

ostatnich satelitów; uwaŜa, Ŝe ze względu 

na wciąŜ rosnące koszty projektu Galileo i 

fakt, iŜ w 2007 r. UE zaangaŜowała się w 

projekt po wycofaniu inwestycji przez 

konsorcjum ośmiu europejskich firm, 

które uznały, Ŝe projekt nie jest stabilny 

finansowo, istnieją wszelkie powody, aby 

ponownie zbadać uŜyteczność tego 

projektu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Poprawka  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 228 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

228. odnotowuje, Ŝe w obiegu jest 

ujawniona wersja sprawozdania 

końcowego OLAF na temat IMG; zwraca 

się do Komisji i Komitetu Nadzoru OLAF 

o zbadanie, kto, dlaczego i w jaki sposób 

ujawnił sprawozdanie OLAF, podczas gdy 

IMG nadal nie została poinformowana o 

treści sprawozdania; 

228. odnotowuje, Ŝe w obiegu jest 

ujawniona wersja sprawozdania 

końcowego OLAF na temat IMG; zwraca 

się do Komisji i Komitetu Nadzoru OLAF 

o zbadanie, kto, dlaczego i w jaki sposób 

ujawnił sprawozdanie OLAF, podczas gdy 

IMG nadal nie została poinformowana o 

treści sprawozdania; ponadto przypomina, 

Ŝe OLAF – kiedy zasięgano jego opinii w 

2008 r. – zdecydował, Ŝe skoro nie 

stwierdził Ŝadnych naduŜyć finansowych 

w IMG, nie uwaŜa się za podmiot 

upowaŜniony do orzekania o statusie 

prawnym IMG; jest głęboko 

zaniepokojony moŜliwymi powaŜnymi 

konsekwencjami dla IMG z powodu 

ujawnienia tych informacji, gdyŜ 

powaŜnie szkodzi to jej wizerunkowi i 

reputacji oraz grozi utratą pracy ponad 

300 jej pracownikom, a takŜe przetrwaniu 

organizacji jako takiej; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Poprawka  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 228 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 228 a. przypomina, Ŝe rok temu Parlament 

Europejski odmówił ujęcia w ramach 

absolutorium dla Komisji z wykonania 

budŜetu na rok 2012 r. zarzutu o brak 

statusu organizacji międzynarodowej 

IMG, jak i innych ponownie zgłaszanych 

zarzutów; wyraŜa zatem zdziwienie 

wnioskiem z ujawnionego sprawozdania 

OLAF, jakoby nie stwierdzono 

przypadków naduŜyć finansowych lub 

korupcji, ale – w 24 lata po ustanowieniu 

IMG jako organizacji międzynarodowej – 

istnieją wątpliwości co do jej 

międzynarodowego statusu; zauwaŜa, Ŝe 

wniosek ten jest całkowicie sprzeczny z 

kolejnymi opiniami prawnymi Komisji; 

podkreśla, Ŝe IMG od 20 lat pracuje dla 

Komisji i państw członkowskich oraz 

specjalizuje się w realizacji projektów 

dotyczących wyłącznie krajów 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub 

sytuacji nadzwyczajnej, osiąga doskonałe 

wyniki i cieszy się renomą uznawaną 

przez Komisję oraz społeczność 

międzynarodową; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Poprawka  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 296 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 296 a. z zaniepokojeniem zauwaŜa 

ogromne róŜnice w kosztach tłumaczenia 

pisemnego między poszczególnymi 

instytucjami europejskimi; w związku z 

tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę 

roboczą ds. tłumaczeń pisemnych do 

wskazania przyczyn takich rozbieŜności 

oraz zaproponowania sposobów 

rozwiązania tej nierówności i osiągnięcia 

harmonizacji kosztów tłumaczeń 

pisemnych, przy pełnym poszanowaniu 

jakości i róŜnorodności językowej; wzywa 

grupę roboczą do określenia w tym celu 

obszarów, w których moŜna utrwalić 

współpracę lub porozumienia 

międzyinstytucjonalne; zauwaŜa, Ŝe grupa 

robocza powinna równieŜ dąŜyć do 

ustandaryzowania przedstawiania kosztów 

tłumaczeń pisemnych dla wszystkich 

instytucji, aby uprościć analizę i 

porównywanie kosztów; zwraca uwagę, Ŝe 

grupa robocza powinna przedstawić 

wyniki tych prac przed końcem 2015 r.; 

wzywa wszystkie instytucje do aktywnego 

udziału w pracach grupy roboczej; w tym 

kontekście przypomina o znaczeniu 

poszanowania wielojęzyczności w 

instytucjach europejskich, aby 

zagwarantować równe traktowanie i 

równe szanse wszystkim obywatelom Unii; 
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uwaŜa, Ŝe grupa robocza powinna 

wznowić współpracę 

międzyinstytucjonalną w celu wymiany 

najlepszych praktyk i wyników; 

Or. en 

 
 

 


