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28.4.2015 A8-0101/44 

Pakeitimas  44 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

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 Sąjungos l÷šoms; susirūpinęs d÷l 

duomenų, iš kurių matyti, kad kai 

kurioms valstyb÷ms nar÷ms šis reiškinys 

daro ypač didelę įtaką ir tod÷l  primena 

2013 m. geguž÷s 29 d. Komisijos 

rekomendaciją d÷l Tarybos 

rekomendacijos d÷l Italijos 2013 m. 

nacionalin÷s reformos programos su 

Tarybos nuomone d÷l 2012-2017 m. 

Italijos stabilumo programos
1
; ragina kuo 

greičiau patvirtinti Direktyvą d÷l 

baudžiamosios teis÷s priemonių kovai su 

Sąjungos finansiniams interesams 

kenkiančiu sukčiavimu;  

 __________ 

¹ COM(2013) 0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/45 

Pakeitimas  45 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

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 

133 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

133. atkreipia d÷mesį į tai, kad ERPF ir SF 

išlaidų pagrindin÷ atitikties rizika yra 

susijusi su: viešųjų pirkimų klaidomis 

(39 proc.), netinkamais finansuoti 

projektais ir (arba) veikla ar paramos 

gav÷jais (22 proc.), į išlaidų deklaracijas 

įtrauktomis reikalavimų neatitinkančiomis 

išlaidomis (21 proc.) ir valstyb÷s pagalbos 

taisyklių nesilaikymu; 

133. atkreipia d÷mesį į tai, kad ERPF ir SF,  

o taip pat mobilumo, transporto ir 

energijos išlaidų pagrindin÷ atitikties rizika 

yra susijusi su:  viešųjų pirkimų taisyklių 

klaidomis (39 proc.), netinkamais 

finansuoti projektais ir (arba) veikla ar 

paramos gav÷jais (22 proc.), į išlaidų 

deklaracijas įtrauktomis reikalavimų 

neatitinkančiomis išlaidomis (21 proc.) ir  

ERPF ir SF atvejais, – su valstyb÷s 

pagalbos taisyklių nesilaikymu; palankiai 

vertina Komisijos veiksmus, kurių ji ÷m÷si 

siekdama sumažinti min÷tą riziką, ir 

ragina ją vadovaujančioms institucijoms 

toliau teikti konsultacijas ir mokymus 

nustatytos rizikos klausimais; tikisi, kad 

nauji 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio reglamentai ir taisykl÷s, 

kuriais labiau supaprastinamos ir 

išaiškinamos procedūros, pad÷s sumažinti 

klaidų riziką ir sudarys sąlygas didesniam 

veiksmingumui; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/46 

Pakeitimas  46 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

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 

141 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

141. visiškai pritaria Komisijos mok÷jimų 

nutraukimo ir sustabdymo politikai; 

141. tvirtai pritaria Komisijos 

naudojamam mok÷jimų nutraukimui ir 

sustabdymui kaip veiksmingai ir 

prevencinei priemonei, kuria apsaugomi 

Sąjungos finansiniai interesai;  

Or. en 

 

 

 

 


