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11.4.2018 A8-0137/10 

Pakeitimas 10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Da. kadangi šiuo požiūriu klaidų lygio 

koregavimas turėtų būti taikomas tik 

audituotiems elementams, o NE visam 

biudžetui, nes koregavimai buvo atlikti 

TIK audituotiems elementams; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Pakeitimas 11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. palankiai vertina tai, kad Audito 

Rūmai paskelbė aiškią nuomonę apie 

2016 m. sąskaitų patikimumą, kaip jie darė 

nuo 2007 m., ir kad Audito Rūmai padarė 

išvadą, jog 2016 m. su įplaukomis 

susijusių reikšmingų klaidų nebuvo; su 

džiaugsmu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 

31 d. pasibaigusių metų ataskaitose 

atspindimi įsipareigojimai visais 

reikšmingais aspektais yra teisėti ir 

tvarkingi; 

17. apgailestauja dėl to, kad Audito 

Rūmai paskelbė aiškią nuomonę apie 

2016 m. sąskaitų patikimumą, kaip jie darė 

nuo 2007 m., ir dėl to paprastiems 

piliečiams kyla neaiškumų, ar didelė dalis 

ES biudžeto atitinka priimtino klaidų 

lygio rekomendacijas, ar jų neatitinka, kai 

iš tikrųjų neatitinka;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Pakeitimas 12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. su džiaugsmu pažymi, kad pirmą 

kartą per 23 metus Audito Rūmai paskelbė 

sąlyginę (o ne neigiamą) nuomonę apie 

sąskaitų mokėjimų teisėtumą ir 

tvarkingumą, o tai reiškia, kad, Audito 

Rūmų nuomone, smarkiai pagerėjo 

Sąjungos finansų valdymas ir kad 

reikšmingos klaidos iš esmės susijusios tik 

su išlaidų kompensavimu ir maždaug puse 

audituojamų mokėjimų; 

22. apgailestauja dėl to, kad pirmą 

kartą per 23 metus Audito Rūmai paskelbė 

sąlyginę (o ne neigiamą) nuomonę apie 

sąskaitų mokėjimų teisėtumą ir 

tvarkingumą, o tai reiškia, kad, Audito 

Rūmų nuomone, smarkiai pagerėjo 

Sąjungos finansų valdymas ir kad 

reikšmingos klaidos iš esmės susijusios tik 

su išlaidų kompensavimu ir maždaug puse 

audituojamų mokėjimų; ši išvada padaryta 

remiantis klaidinga prielaida, kad klaidų 

lygio koregavimas, kuris atliktas tik 

adituotiems elementams, buvo atkartotas 

visame biudžete, o akivaizdu, kad tai 

nebuvo padaryta (žr. 24 dalį); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Pakeitimas 13 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

94 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

94. pažymi, kad Airijos praneštos BNP 

2015 m. gerokai padidėjo, nes tarptautinės 

bendrovės perkėlė į tą šalį savo MTTP 

išteklius; 

94. pažymi, kad Airijos praneštos BNP 

2015 m. gerokai padidėjo, nes tarptautinės 

bendrovės perkėlė į tą šalį savo MTTP 

išteklius ir dėl to padidėjo Airijos įnašai, 

kurie turėtų būti išnagrinėti siekiant 

pritaikyti Airijai korekciją už 2016 m.; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Pakeitimas 14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

99 dalies c punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

c) bendradarbiaujant su valstybėmis 

narėmis, išnagrinėti visą galimą 

tarptautinės veiklos poveikį BNP 

vertinimui ir parengti gaires valstybėms 

narėms dėl tokios veiklos traktavimo 

rengiant nacionalines sąskaitas; 

c) bendradarbiaujant su valstybėmis 

narėmis, išnagrinėti visą galimą 

tarptautinės veiklos poveikį BNP 

vertinimui ir parengti gaires valstybėms 

narėms dėl tokios veiklos traktavimo 

rengiant nacionalines sąskaitas; kai 

taikytina, pritaikyti korekcijas toms 

šalims, kurioms neigiamą poveikį padarė 

minėtų tarptautinių bendrovių veikla;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Pakeitimas 15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

175 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

175. atsižvelgdamas į tai, palankiai 

vertina: 

175. atsižvelgdamas į tai, pažymi: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Pakeitimas 16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

176 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

176. kita vertus, apgailestauja dėl to, 

kad: 

Išbraukta. 

a) įgyvendinant metro projektus 

Atėnuose (3 linijos pratęsimas iki Pirėjo) 

ir Salonikuose (pagrindinė linija) buvo 

labai vėluojama, tad juos teko įtraukti į 

2014–2020 m. programavimo laikotarpį; 

 

b) kai kurie pagrindiniai projektai 

geležinkelių, skaitmeniniame ir 

energetikos sektoriuose buvo atšaukti 

arba vėlavo, tad jie buvo iš dalies arba 

visiškai perkelti į 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpį; 

 

c) dar reikia užbaigti daug nuotekų ir 

kietųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros 

objektų; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Pakeitimas 17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

216 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

216. pažymi, kad maždaug 72 proc. 

pagalbos mokama nuo 5 iki 250 hektarų 

turintiems ūkiams, kurie paprastai 

priklauso šeimoms; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Pakeitimas 18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

219 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

219. laikosi nuomonės, kad didesniems 

ūkiams nebūtinai reikalinga tokio pat lygio 

parama ūkio pajamoms stabilizuoti, kokia 

pajamų svyravimų laikotarpiu reikalinga 

mažesniems ūkiams, nes pirmieji gali 

pasinaudoti masto ekonomija, kuri 

paprastai juos padaro atsparesnius; 

219. laikosi nuomonės, kad didesniems 

ūkiams nebūtinai reikalinga tokio pat lygio 

parama ūkio pajamoms stabilizuoti, kokia 

pajamų svyravimų laikotarpiu reikalinga 

mažesniems ūkiams, nes pirmieji gali 

pasinaudoti masto ekonomija, kuri 

paprastai juos padaro atsparesnius, ir todėl 

rekomenduoja, kad Komisija turėtų leisti 

taikyti slankiąją skalę šiam disbalansui 

ištaisyti, teikiant mažesnes subsidijas 

tuomet, kai didėja ūkis; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Pakeitimas 19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

292 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 292a. primena Komisijos pirmininko 

J. C. Junkerio pažadą Europos 

ombudsmenui, kad buvęs Komisijos 

pirmininkas J. M. Barroso bus priimamas 

tik kaip interesų grupės atstovas; primena 

Ad hoc etikos komiteto nuomonę dėl 

naujų J. M. Barroso, kaip įmonės 

„Goldman Sachs“ patarėjo, pareigų, kad 

šios pareigos galėtų būti suderinamos tik 

tuomet, jei J. M. Barroso įsipareigotų 

neužsiimti lobistine veikla įmonės 

„Goldman Sachs“ vardu; 

Or. en 

 

 


