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20.4.2016 A8-0137/2 

Pakeitimas 2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. mano, kad būtina nustoti telkti 

dėmesį į biudžeto vykdymo rezultatą kaip į 

vienintelį valdymo tikslą, nes tai gali turėti 

neigiamą poveikį užtikrinant patikimo 

finansų valdymo principo laikymąsi ir 

siekiant rezultatų; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Pakeitimas 3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. ragina Komisiją nesutikti, kad būtų 

nustatyta kita miškų teisės aktų vykdymo, 

miškų valdymo ir prekybos mediena 

(FLEGT) licencijavimo sistemos 

pradėjimo taikyti data, nustato aiškų jos 

įdiegimo galutinį terminą ir sieja būsimą 

finansavimą su nustatyto termino 

laikymusi; 

Or. en 



 

AM\1092794LT.doc  PE579.920v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.4.2016 A8-0137/4 

Pakeitimas 4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

98 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

98. laikosi nuomonės, kad parama 

vystymuisi turi būti išmokama daug 

efektyviau ir kad ji turi atitikti pridėtinės 

vertės kriterijus; pabrėžia, kad tai yra 

vienintelis būdas suteikti žmonėms 

deramas gyvenimo sąlygas ir išvengti 

ekonominės migracijos srautų didėjimo; 

98. laikosi nuomonės, kad parama 

vystymuisi turi būti išmokama daug 

efektyviau ir kad ji turi atitikti pridėtinės 

vertės kriterijus; pabrėžia, kad tai yra 

vienintelis būdas suteikti žmonėms 

deramas gyvenimo sąlygas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Pakeitimas 5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

100 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

100. mano, jog nerimą kelia tai, kad EIVT 

atsakomybei priklausančių Sąjungos 

delegacijų AKR šalyse ir UŠT vadovai 

atsakingi už 917 projektų priežiūrą, o 428 

iš jų vėluojama vykdyti arba juose 

nustatyti tikslai, kurių tikriausiai 

nepavyks pasiekti; mano, jog didelį 

nerimą kelia tai, kad šių projektų vertė 

siekia 9 188 mln. EUR; 

100. pažymi, kad 2014 m. pabaigoje 

Sąjungos delegacijų AKR šalyse ir UŠT 

vadovai buvo atsakingi už 917 projektų 

priežiūrą; 

Or. en 



 

AM\1092794LT.doc  PE579.920v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.4.2016 A8-0137/6 

Pakeitimas 6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

101 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 101a. pripažįsta, kad pagal išorės 

pagalbos valdymo ataskaitas padaryti 

vertinimai atspindi tik momentinę 

kiekvieno projekto padėtį metų pabaigoje 

ir kad tikrasis nustatytų sunkumų poveikis 

gali būti įvertintas tik projekto pabaigoje; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Pakeitimas 7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

2015/2203(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

102 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. mano, kad ketvirtadalis vienuoliktojo 

EPF lėšų turėtų būti atidėta migracijos 

krizės prevencijai ir jau esamų migrantų 

srautų valdymui; 

102. pripažįsta, kad EPF lėšomis 

prisidedama šalinant pagrindines 

dabartinės pasaulinės pabėgėlių ir 

migracijos krizės pagrindinių priežastis; 

pabrėžia, kad EPF lėšos neturi būti 

naudojamos netinkamai, t. y ne 

nuostatose apibrėžtiems tikslams, pvz., 

saugiai sienų kontrolei ir veiksmingoms 

grąžinimo priemonėms; ragina Komisiją 

konstruktyviai įsipareigoti užtikrinti 

naudojimosi Sąjungos biudžetu ir EPF ir 

dvišalio bendradarbiavimo sąveiką, kad 

būtų galima spręsti su migracijos krizės 

prevencija susijusius klausimus; 

Or. en 

 

 

 


