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14.4.2010 A7-0099/17 

Pakeitimas  17 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. vis d÷lto yra susirūpinęs d÷l Audito 

Rūmų pateiktų pastabų d÷l trūkumų, 

nustatytų tam tikrų Komisijos generalinių 

direktoratų tarnybų sąskaitų faktūrų arba 

išlaidų ataskaitų ir išankstinio finansavimo 

apskaitos sistemoje, kurie kelia pavojų 

finansin÷s informacijos kokybei; 

8. vis d÷lto yra susirūpinęs d÷l Audito 

Rūmų abejonių d÷l trūkumų, nustatytų tam 

tikrų Komisijos generalinių direktoratų 

tarnybų sąskaitų faktūrų arba išlaidų 

ataskaitų ir išankstinio finansavimo 

apskaitos sistemoje, kurie kelia pavojų 

finansin÷s informacijos kokybei, ir mano, 

kad tokios abejon÷s turi būti ypač svarbios 

Parlamentui svarstant biudžeto įvykdymo 

patvirtinimą ir pritarimą sąskaitų 

uždarymui; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/18 

Pakeitimas  18 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. vis d÷lto mano, kad atliekant tik vieną 

bendrą ir metinį vertinimą neatspindima 

sud÷tinga Europos Bendrijų finansų 

struktūra, ir taip pat mano, kad d÷l nuolat 

penkiolika metų iš eil÷s gaunamo neigiamo 

metinio įvertinimo piliečiai, 

nesuprantantys, kod÷l Audito Rūmai 

visada pateikia neigiamą nuomonę, gali 

susidaryti neigiamą įvaizdį; 

20. taip pat mano, kad d÷l nuolat 

penkiolika metų iš eil÷s gaunamo neigiamo 

metinio įvertinimo piliečiai susidaro 

neigiamą įvaizdį; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/19 

Pakeitimas  19 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

53. siūlo, kad nacionalin÷s audito 

institucijos, veikdamos kaip nepriklausomi 

išor÷s auditoriai ir tinkamai 

vadovaudamosi tarptautiniais audito 

standartais, išduotų ES l÷šų valdymo 

nacionalinius audito sertifikatus, kurie 

sudarytų nacionalinių valdymo 

deklaracijų pagrindą; ragina Komisiją 

išnagrin÷ti galimybę pakeisti ir suderinti 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

tvarkaraštį siekiant, kad (nacionaliniai) 

išor÷s auditoriai tur÷tų galimybę laiku 

atlikti šių nacionalinių valdymo 

deklaracijų auditą; 

53. siūlo, kad nacionalin÷s audito 

institucijos, veikdamos kaip nepriklausomi 

išor÷s auditoriai ir tinkamai 

vadovaudamosi tarptautiniais audito 

standartais, išduotų ES l÷šų valdymo 

nacionalinius audito sertifikatus, kurie 

netur÷tų būti painiojami su 

nacionalin÷mis valdymo deklaracijomis, 

nes deklaraciją teikia l÷šų gav÷jas, o 

sertifikatą – auditorius, taigi jie 

atitinkamai skiriasi; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/20 

Pakeitimas  20 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

60. mano, kad tai bus itin svarbi priemon÷ 

norint įvertinti, kokių patobulinimų galima 

padaryti ateityje ir kiek jie kainuotų, kaip 

rekomendavo Audito Rūmai savo 2008 m. 

metin÷je ataskaitoje (2.35 punkto a dalis), 

ir svarbi priemon÷ siekiant pažangos 

toleruotinos klaidų rizikos klausimu; 

60. mano, kad tai bus itin svarbi priemon÷ 

norint įvertinti, kokių patobulinimų galima 

padaryti ateityje ir kiek jie kainuotų, kaip 

rekomendavo Audito Rūmai savo 2008 m. 

metin÷je ataskaitoje (2.35 punkto a dalis), 

ir svarbi priemon÷ siekiant pažangos 

toleruotinos klaidų rizikos klausimu; vis 

d÷lto mano, kad mokesčių mok÷tojų l÷šų 

panaudojimo kontrol÷ netur÷tų būti 

ribojama d÷l išlaidų, susijusių su tokia 

kontrole; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/21 

Pakeitimas  21 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

67. be to, mano, kad kontrol÷s veiklai 

skirtų išteklių ir šios kontrol÷s rezultatų 

sąnaudų ir naudos santykis tur÷tų būti 

pagrindiniu elementu, į kurį Audito 

Rūmai atsižvelgtų rengdami patikinimo 

pareiškimus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/22 

Pakeitimas  22 

Marta Andreasen 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

2008 m. biudžeto įvykdymo pavirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. Komisija 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

91 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

91. pakartoja, kad svarbu atsižvelgti į 

Parlamento 2008 m. lapkričio 20 d. per 

pirmąjį svarstymą priimtą poziciją d÷l 

pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) Nr. 1073/99 d÷l Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų, ir nori dar kartą pabr÷žti, 

kad, siekiant sustiprinti OLAF ateityje, 

tarnyba tur÷tų priklausyti Komisijai ir 

išlaikyti nepriklausomumą; primena, kad 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnyje numatyta sustiprinti 

valstybių narių atsakomybę, taigi pritaria 

nuolatiniam Parlamento raginimui 

valstyb÷ms nar÷ms gerinti 

bendradarbiavimą su OLAF; 

91. pakartoja, kad svarbu atsižvelgti į 

Parlamento 2008 m. lapkričio 20 d. per 

pirmąjį svarstymą priimtą poziciją d÷l 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) Nr. 1073/99 d÷l Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų, pasiūlymo, ir nori dar 

kartą pabr÷žti, kad, siekiant sustiprinti 

OLAF ateityje, ši tarnyba tur÷tų tapti 

išorine, nes jos dabartin÷ pad÷tis 

Komisijoje, visų suinteresuotųjų šalių 

nuomone, ypač mokesčių mok÷tojų, kurie 

mano, kad Komisija, kaip teis÷ja ir 

suinteresuotoji šalis, iš tiesų yra pad÷ties 

šeiminink÷, rimtai kenkia jos 

nepriklausomumui; 

Or. en 

 

 


