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Pakeitimas 1 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 1 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. patvirtina Europos gyvenimo ir 

darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, 

kad Fondo 2016 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas / atideda savo sprendimo, 

kuriuo Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo direktoriui patvirtinama, 

kad Fondo 2016 finansinių metų 

biudžetas įvykdytas, priėmimą; 

1. patvirtina Europos gyvenimo ir 

darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, 

kad Fondo 2016 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 1 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. patvirtina Europos gyvenimo ir 

darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, 

kad Fondo 2016 finansinių metų 

biudžetas įvykdytas / atideda savo 

sprendimo, kuriuo Europos gyvenimo ir 

darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui 

patvirtinama, kad Fondo 2016 finansinių 

metų biudžetas įvykdytas, priėmimą; 

1. atideda savo sprendimo, kuriuo 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo direktoriui patvirtinama, 

kad Fondo 2016 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas, priėmimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 2 

1 dalis 
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Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. pritaria Europos gyvenimo ir darbo 

sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių 

metų sąskaitų uždarymui / atideda 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo 2016 finansinių metų 

sąskaitų uždarymą; 

1. pritaria Europos gyvenimo ir darbo 

sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių 

metų sąskaitų uždarymui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. remdamasis Audito Rūmų 

ataskaita pažymi, kad 2014 m. Audito 

Rūmų ataskaitoje buvo nurodytos 

nepriemokos darbuotojams už 2005–2014 

m. laikotarpį, susijusios su perėjimu prie 

naujų Sąjungos darbuotojų tarnybos 

nuostatų 2005 m.; pažymi, kad nors šias 

nepriemokas nulėmė skirtingos priežastys 

(2014 m.: minimalaus garantuoto 

atlyginimo nesilaikymas; 2015 m.: 

neteisingo daugiklio taikymas 

atlyginimams), Audito Rūmai vėl nustatė 

nepriemokų (43 350 EUR) ir keletą 

permokų (168 930 EUR) 30-čiai dirbančių 

ir buvusių darbuotojų; pažymi, kad Fondas 

ištaisė visas nepriemokas, tačiau permokų 

susigrąžinti negalės (tai atitinka dabartinių 

Tarnybos nuostatų 85 straipsnį); ragina 

Fondą dar kartą išnagrinėti visas galimas 

klaidas, susijusias su perėjimu prie 2005 

metų Tarnybos nuostatų, atlikti išsamų 

savo algalapių tvarkymo funkcijos 

vertinimą ir atsiskaityti dėl rezultatų 

biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 

institucijai; patvirtina Fondo informaciją, 

kad išsamus algalapių tvarkymo vidaus 

auditas atliktas 2017 m. balandžio mėn.; 

pažymi, kad Fondas laukia galutinės 

ataskaitos ir ketina paisyti visų 

rekomendacijų, kurios bus pateiktos; ragina 

1. apgailestauja, – ypač atsižvelgiant 

į tai, jog tai yra Europos gyvenimo ir 

darbo sąlygų gerinimo fondas, – kad 
Audito Rūmų ataskaitoje buvo nurodytos 

nepriemokos darbuotojams už 2005–2014 

m. laikotarpį, susijusios su perėjimu prie 

naujų Sąjungos darbuotojų tarnybos 

nuostatų 2005 m.; pažymi, kad nors šias 

nepriemokas nulėmė skirtingos priežastys 

(2014 m.: minimalaus garantuoto 

atlyginimo nesilaikymas; 2015 m.: 

neteisingo daugiklio taikymas 

atlyginimams), Audito Rūmai vėl nustatė 

nepriemokų (43 350 EUR) ir keletą 

permokų (168 930 EUR) 30-čiai dirbančių 

ir buvusių darbuotojų; pažymi, kad Fondas 

ištaisė visas nepriemokas, tačiau permokų 

susigrąžinti negalės (tai atitinka dabartinių 

Tarnybos nuostatų 85 straipsnį); ragina 

Fondą dar kartą išnagrinėti visas galimas 

klaidas, susijusias su perėjimu prie 2005 

metų Tarnybos nuostatų, atlikti išsamų 

savo algalapių tvarkymo funkcijos 

vertinimą ir atsiskaityti dėl rezultatų 

biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 

institucijai; patvirtina Fondo informaciją, 

kad išsamus algalapių tvarkymo vidaus 

auditas atliktas 2017 m. balandžio mėn.; 

pažymi, kad Fondas laukia galutinės 

ataskaitos ir ketina paisyti visų 
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Fondą pateikti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiai institucijai ataskaitą dėl 

taisomųjų veiksmų, kurių bus imtasi; 

rekomendacijų, kurios bus pateiktos; ragina 

Fondą pateikti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiai institucijai ataskaitą dėl 

taisomųjų veiksmų, kurių bus imtasi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad įsipareigotų asignavimų 

perkėlimų lygis III antraštinėje dalyje 

(veiklos išlaidos) buvo 2 800 000 EUR (43 

proc.), palyginti su 2 100 000 EUR (31 

proc.) 2015 m., daugiausia susijusių su 

projektais (tyrimais ir bandomosiomis 

schemomis), kurie buvo tęsiami pasibaigus 

metams; pažymi, kad Fondas galėtų 

apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotus 

biudžeto asignavimus siekiant geriau 

atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir 

neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių 

pasirašymo, įvykdymo ir apmokėjimų; 

3. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad įsipareigotų asignavimų 

perkėlimų lygis III antraštinėje dalyje 

(veiklos išlaidos) siekė net 2 800 000 EUR 

(43 proc.), palyginti su 2 100 000 EUR 

(31 proc.) 2015 m., daugiausia susijusių su 

projektais (tyrimais ir bandomosiomis 

schemomis), kurie buvo tęsiami pasibaigus 

metams; pažymi, kad Fondas galėtų 

apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotus 

biudžeto asignavimus siekiant geriau 

atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir 

neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių 

pasirašymo, įvykdymo ir apmokėjimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. prašo Fondo užtikrinti, kad į kitus 

metus perkeliamos sumos būtų kuo 

mažesnės; 

Or. en 
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Pakeitimas 7 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia, kad profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų 

būti Fondo darbuotojų politikos dalis; 

pabrėžia, kad vienam darbuotojui su 

gerove susijusiai veiklai skiriama biudžeto 

dalis yra 80,21 EUR; pastebi, kad laikinojo 

nedarbingumo atostogų vidurkis vienam 

darbuotojui yra 6,5 dienos ir kad nė vienas 

darbuotojas nebuvo laikinojo 

nedarbingumo atostogų, kurios būtų 

trukusios visus metus; 

9. pabrėžia, kad profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų 

būti Fondo darbuotojų politikos dalis; 

pabrėžia, kad vienam darbuotojui su 

gerove susijusiai veiklai skiriama biudžeto 

dalis yra 80,21 EUR; atkreipia dėmesį, kad 

laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis 

vienam darbuotojui yra 6,5 dienos – 

mažesnis nei daugelyje kitų ES agentūrų, 

tačiau vis tiek keliantis susirūpinimą, dėl 

to reikėtų išnagrinėti, ar vienas iš veiksnių 

yra darbe patiriamas stresas – ir kad nė 

vienas darbuotojas nebuvo laikinojo 

nedarbingumo atostogų, kurios būtų 

trukusios visus metus;  

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia, kad profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų 

būti Fondo darbuotojų politikos dalis; 

pabrėžia, kad vienam darbuotojui su 

gerove susijusiai veiklai skiriama biudžeto 

dalis yra 80,21 EUR; pastebi, kad laikinojo 

nedarbingumo atostogų vidurkis vienam 

darbuotojui yra 6,5 dienos ir kad nė vienas 

darbuotojas nebuvo laikinojo 

nedarbingumo atostogų, kurios būtų 

trukusios visus metus; 

9. pabrėžia, kad profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų 

būti Fondo darbuotojų politikos dalis; 

pažymi, kad vienam darbuotojui su gerove 

susijusiai veiklai skiriama biudžeto dalis 

yra 80,21 EUR; atkreipia dėmesį, kad 

laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis 

vienam darbuotojui yra 6,5 dienos ir kad nė 

vienas darbuotojas nebuvo laikinojo 

nedarbingumo atostogų, kurios būtų 

trukusios visus metus; 

Or. en 
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Pakeitimas 9 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. primena, kad buvo labai sudėtinga 

sumažinti darbuotojų skaičių, ir dar kartą 

pabrėžia, jog prieštarauja tam, kad šis 

skaičius būtų dar labiau sumažintas, nes 

taip būtų apribotas agentūrų gebėjimas 

vykdyti savo įgaliojimus; 

13. primena, kad buvo labai sudėtinga 

sumažinti darbuotojų skaičių, ir dar kartą 

pabrėžia, jog yra susirūpinęs dėl bet kokio 

tolesnio šio skaičiaus mažinimo, nes taip 

būtų apribotas agentūrų gebėjimas vykdyti 

savo įgaliojimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. tvirtina, kad reikia sukurti 

nepriklausomą faktų atskleidimo, 

patariamąjį ir konsultacinį organą, 

kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto 

išteklių, siekiant padėti informatoriams 

naudotis tinkamais kanalais savo turimai 

informacijai apie galimus pažeidimus, 

kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams 

interesams, atskleisti, kartu apsaugant 

informatorių konfidencialumą ir teikiant 

jiems reikiamą paramą ir patarimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. ragina Fondą priimti etikos 

kodeksą ir pranešti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiai institucijai apie tariamus ir 

patvirtintus interesų konfliktus, kaip jis 

juos sprendė ir kaip jis užkirs jiems kelią 

ateityje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 paantraštė 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Rezultatais grindžiamas biudžeto 

sudarymas 

Pagrindiniai laimėjimai 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pagal Audito Rūmų ataskaitą 

pažymi, kad savo 2016 m. gruodžio mėn. 

audito ataskaitoje Vidaus audito tarnyba 

(VAT) pabrėžė būtinybę pagerinti Fondo 

vykdomą projektų valdymą, visų pirma 

valdymo tvarkos, stebėjimo ir ataskaitų 

teikimo srityse; be to, pažymi, kad Fondas 

ir VAT susitarė dėl taisomųjų veiksmų 

plano; 

21. pagal Audito Rūmų ataskaitą 

pažymi, kad savo 2016 m. gruodžio mėn. 

audito ataskaitoje Vidaus audito tarnyba 

(VAT) pabrėžė būtinybę pagerinti Fondo 

vykdomą projektų valdymą, visų pirma 

valdymo tvarkos, stebėjimo ir ataskaitų 

teikimo srityse; vis dėlto su pasitenkinimu 

pažymi, kad Fondas ir VAT susitarė dėl 

taisomųjų veiksmų plano; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 
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Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. labai apgailestauja, kad Tarybos 

reglamentu (EEB) Nr. 1365/75 aiškiai 

nereikalaujama vykdyti Fondo veiklos 

išorės vertinimų; pažymi, kad į Komisijos 

pasiūlymą dėl naujo steigimo reglamento 

įtraukta prievolė vykdyti vertinimą kas 

penkerius metus; palankiai vertina tai, kad 

vis dėlto atliekamas kiekvienos ketverių 

metų darbo programos vertinimas; 

24. apgailestauja, kad Tarybos 

reglamentu (EEB) Nr. 1365/75 aiškiai 

nereikalaujama vykdyti Fondo veiklos 

išorės vertinimų; tačiau pažymi, kad į 

Komisijos pasiūlymą dėl naujo steigimo 

reglamento įtraukta prievolė vykdyti 

vertinimą kas penkerius metus; palankiai 

vertina ir tai, kad šiuo metu atliekamas 

kiekvienos ketverių metų darbo programos 

vertinimas; 

Or. en 

 


