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20.4.2016 A8-0136/2 

Pakeitimas 2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų 

tarnyba 

2015/2163(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. atkreipia dėmesį į naują organizacinę 

struktūrą ir atitinkamą valdymo struktūros, 

kurioje anksčiau būta daug vadovaujančių 

pareigų, racionalizavimą numatant mažiau 

hierarchinių lygmenų; tačiau 

apgailestaudamas pažymi, kad EIVT 

vidaus administracinė ir finansinė 

struktūra vis dar pernelyg sudėtinga ir 

nelanksti; pažymi, kad dėl dabartinės 

struktūros EIVT negali laiku reaguoti į 

krizes ir kad taip pat svarbiausios 

informacijos gavimo laikotarpis yra ilgas; 

ragina EIVT, bendradarbiaujant su 

Komisija, Taryba ir valstybėmis narėmis, 

parengti tolesnę reformą, kad būtų galima 

racionalizuoti jos vidaus procesus ir 

supaprastinti struktūrą; 

11. atkreipia dėmesį į naują organizacinę 

struktūrą ir atitinkamą valdymo struktūros, 

kurioje anksčiau būta daug vadovaujančių 

pareigų, racionalizavimą numatant mažiau 

hierarchinių lygmenų; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/3 

Pakeitimas 3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų 

tarnyba 

2015/2163(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. reiškia susirūpinimą dėl Sąjungos 

delegacijų užsienyje veiksmingumo ir 

darbo pastangų; primygtinai ragina EIVT 

reguliariai vykdyti delegacijų vertinimo 

programą ir pateikti savo metinėje veiklos 

ataskaitoje bendras išvadas dėl pagrindinių 

trūkumų ir sunkumų, su kuriais 

susiduriama vykdant Sąjungos delegacijų 

veiklą, remiantis veiksmų planu, kuris, 

atlikus vertinimo misiją, nustatomas 

kiekvienai delegacijai; 

26. primygtinai ragina EIVT reguliariai 

vykdyti delegacijų vertinimo programą ir 

pateikti savo metinėje veiklos ataskaitoje 

bendras išvadas dėl pagrindinių trūkumų ir 

sunkumų, su kuriais susiduriama vykdant 

Sąjungos delegacijų veiklą, remiantis 

veiksmų planu, kuris, atlikus vertinimo 

misiją, nustatomas kiekvienai delegacijai; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/4 

Pakeitimas 4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų 

tarnyba 

2015/2163(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. ragina EIVT ir Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir vystymosi generalinį 

direktoratą sustiprinti delegacijų vadovų, 

kaip Komisijos perįgaliotųjų leidimus 

suteikiančių pareigūnų, priežiūrą, 

siekiant didinti jų atskaitomybę bendroje 

patikinimo grandinėje, numatant 

kokybinių ir išsamių ataskaitų (drauge su 

vadinamąja išorės pagalbos valdymo 

ataskaita) teikimą, atsižvelgiant į 

atitinkamų EIVT ir Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir vystymosi GD 

metinių veiklos ataskaitų nustatymą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/5 

Pakeitimas 5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų 

tarnyba 

2015/2163(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. ragina EIVT padidinti savo 

pagrindinės Afganistane taikomos 

finansinės priemonės – Afganistano 

teisėtvarkos patikos fondo, kuris valdomas 

Jungtinių Tautų vystymo programos (ir 

kitose trečiosiose valstybėse veikiančių 

kelių paramos teikėjų patikos fondų) ir 

kuris kritikuojamas dėl netinkamo 

valdymo ir skaidrumo stokos – 

atskaitomybę; be to, dar kartą pabrėžia 

poreikį efektyviai naudoti visus tinkamus 

būsimų BSGP misijų finansavimo 

kanalus, įskaitant Sąjungos patikos 

fondus, siekiant užtikrinti, kad būtų 

pasiekti misijų politikos tikslai ir kad būtų 

vykdomas patikimas finansų valdymas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/6 

Pakeitimas 6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų 

tarnyba 

2015/2163(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. apgailestaudamas pažymi, kad EIVT 

vis dar nenumatė visa apimančios 

institucijos strategijos ir vizijos ir kad dėl 

to sudėtinga greitai reaguoti į 

nenumatytus įvykius sparčiai 

besivystančiame pasaulyje; ragina EIVT 

aiškiau apibrėžti, kokios vizijos ji laikysis 

ateityje, kad būtų galima suteikti kryptį jos 

nepakankamai įgyvendinamai misijai ir 

teikti aukštos kokybės paramą Sąjungos 

institucijoms bei valstybėms narėms 

siekiant užsienio politikos tikslų; šiuo 

požiūriu ragina EIVT kaupti praktinę 

patirtį tokiais pasauliniais klausimais, 

kaip klimato kaita ar energetinis 

saugumas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


