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13.4.2018 A8-0137/51 

Pakeitimas 51 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. atkakliai teigia, kad įgyvendinant į 

rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvą 

Sąjungos biudžetas turi būti pristatomas 

atsižvelgiant į Sąjungos DFP politinius 

tikslus; taip pat, atsižvelgiant į DFP po 

2020 m., primena, kad Sąjungos biudžetas 

turėtų būti tikras Europos pridėtinės vertės 

biudžetas, kuriuo siekiama bendrų 

Sąjungos tikslų, kuriais skatinamas tvarus 

visos Sąjungos ekonominis ir socialinis 

vystymasis, kurio pavienės valstybės narės 

pačios pasiekti negali, ir todėl neturėtų būti 

vertinamas vien kaip atskirų valstybių 

grynasis likutis ar nauda; 

4. atkakliai teigia, kad įgyvendinant į 

rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvą 

Sąjungos biudžetas turi būti pristatomas 

atsižvelgiant į Sutarčių, programos 

„Horizontas 2020“ ir Sąjungos DFP, taip 

pat į Europos socialinių teisių ramsčio, 

pasirašyto 2017 m. lapkričio 17 d., 
politinius tikslus; taip pat, atsižvelgiant į 

DFP po 2020 m., primena, kad Sąjungos 

biudžetas turėtų būti tikras Europos 

pridėtinės vertės biudžetas, kuriuo 

siekiama bendrų Sąjungos tikslų, kuriais 

skatinamas tvarus visos Sąjungos 

ekonominis ir socialinis vystymasis, kurio 

pavienės valstybės narės pačios pasiekti 

negali, ir todėl neturėtų būti vertinamas 

vien kaip atskirų valstybių grynasis likutis 

ar nauda; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Pakeitimas 52 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Komisiją paspartinti 

sanglaudos politikos programų ir su jomis 

susijusių mokėjimų vykdymą siekiant 

sutrumpinti įgyvendinimo laikotarpį 

pirmiausia iki n + 2 metų; 

9. ragina Komisiją paspartinti 

sanglaudos politikos programų ir su jomis 

susijusių mokėjimų vykdymą siekiant 

sutrumpinti įgyvendinimo laikotarpį 

pirmiausia iki n + 2 metų, jeigu dėl to 

nepablogės ES politikos sritims skirto 

finansavimo panaudojimo ir 

įgyvendinimo lygis; šiuo klausimu 

primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 

nares kuo labiau paspartinti DFP po 

2020 m. priėmimą ir įsipareigoja 

užtikrinti, kad Europos Parlamentas 

bendradarbiautų siekiant įgyvendinti šį 

tikslą; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Pakeitimas 53 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Komisiją padidinti 

migracijos politikos finansavimo 

skaidrumą, kaip savo 2016 m. metinėje 

ataskaitoje rekomenduoja Audito Rūmai, ir 

aktyviai stebėti viešųjų pirkimų 

procedūras, kai jos vykdomos esant 

nepaprastajai padėčiai; 

12. ragina Komisiją padidinti 

migracijos politikos finansavimo 

skaidrumą, kaip savo 2016 m. metinėje 

ataskaitoje rekomenduoja Audito Rūmai, 

siekiant užtikrinti, kad migrantų ir 

pabėgėlių bei juos priimančių Europos 

nevyriausybinių organizacijų ir viešojo 

administravimo institucijų poreikiai būtų 

deramai patenkinami ir būtų 

užtikrinamas tų poreikių finansavimas; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Pakeitimas 54 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pažymi, kad valdymo būdas klaidų 

lygiui daro ribotą poveikį, nes Audito 

Rūmai nustatė tokį pat apskaičiuotą klaidų 

lygį išlaidose, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 

narėmis, ir visose kitose Komisijos 

tiesiogiai valdomose veiklos išlaidose, t. y. 

3,3 proc.; 

25. pažymi, kad, priešingai nei ilgą 

laiką buvo manoma, t. y. kad dėl 

pasidalijamojo valdymo atsiranda 

daugiau klaidų nei dėl tiesioginio 

valdymo, valdymo būdas daro ribotą 

poveikį, nes Audito Rūmai nustatė tokį pat 

apskaičiuotą klaidų lygį išlaidose, kurioms 

taikomas pasidalijamasis valdymas su 

valstybėmis narėmis, ir visose kitose 

Komisijos tiesiogiai valdomose veiklos 

išlaidose, t. y. 3,3 proc.; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Pakeitimas 55 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. pabrėžia, kad savo 2016 m. 

MVVRA Komisija nustato, jog išlaidoms 

didelį poveikį daro reikšmingas klaidų 

lygis, atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuotas 

bendrasis Komisijos vidutinis klaidų lygis 

yra 2,1–2,6 proc. (2015 m. – 2,3–3,1 proc.) 

visų svarbių išlaidų, o su tuo susijusi 

apskaičiuota bendroji su rizika susijusi 

suma atskaitomybės sudarymo dieną yra 

2,9–3,6 mlrd. eurų (2015 m. – 3,3–

4,5 mlrd. eurų); 

34. pabrėžia, kad savo 2016 m. 

MVVRA Komisija nustatė, jog sumažėjo 

išlaidų, kurioms didelį poveikį daro 

reikšmingas klaidų lygis, atsižvelgiant į tai, 

kad apskaičiuotas bendras Komisijos 

vidutinis klaidų lygis yra 2,1–2,6 proc. 

(2015 m. – 2,3–3,1 proc.) visų atitinkamų 

išlaidų, o bendra apskaičiuota rizikos 

veikiama suma mokėjimo metu buvo 2,9–

3,6 mlrd. eurų (2015 m. – 3,3–4,5 mlrd. 

eurų); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Pakeitimas 56 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. atkreipia dėmesį į tai, kad 

nepaisant to, jog klaidos gali būti ištaisytos 

daugiau nei 10 metų po to, kai buvo 

padarytos, netikslu apskaičiuotą būsimų 

pataisymų poveikį grįsti pataisymais, 

užregistruotais per pastaruosius šešerius 

metus; 

41. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 

daugiamečio programavimo specifikos ir 
to, jog klaidos gali būti ištaisytos praėjus 

daugiau nei 10 metų po to, kai buvo 

padarytos, netikslu apskaičiuotą būsimų 

pataisų poveikį grįsti pataisomis, 

užregistruotomis per pastaruosius šešerius 

metus; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Pakeitimas 57 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 70a dalis (nauja)  ragina Komisiją 

konsultuotis su akademinės visuomenės 

atstovais siekiant apibrėžti tinkamus 

veiklos rezultatų rodiklius, reikalingus 

siekiant įvertinti iniciatyvą „Į rezultatus 

orientuotas ES biudžetas“ (angl. BFOR) 

ir turėti galimybę teikti pirmenybę 

investicijoms į viešąsias gėrybes, kad būtų 

galima atsižvelgti į piliečiams 

susirūpinimą keliančius klausimus;  

  

Or. es 

 

 


