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22.4.2015 A8-0070/4 

Pakeitimas  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrol÷ 

COM(2013) 0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. dar kartą atkreipia d÷mesį į agentūrų 

vykdomų užduočių ir jų tiesioginio 

poveikio kasdieniam Sąjungos piliečių 

gyvenimui, taip pat agentūrų – ypač 

reguliavimo ir nepriklausomos 

informacijos rinkimo funkciją atliekančių 

agentūrų – savarankiškumo svarbą; 

primena, kad pagrindin÷ priežastis 

agentūroms kurti buvo tikslas atlikti 

nepriklausomus techninius arba mokslinius 

vertinimus; pažymi, kad vykdomųjų įstaigų 

vaidmuo – pad÷ti Komisijai Sąjungos 

vardu valdyti Sąjungos programas; ragina 

Komisiją ir Sąjungos agentūrų tinklą 

(toliau – tinklas) pagerinti savo 

komunikacijos politiką, kad būtų galima 

užtikrinti veiksmingą agentūrų bendravimą 

su piliečiais, siekiant geriau supažindinti su 

šių įstaigų veikla ir laim÷jimais; 

1. dar kartą atkreipia d÷mesį į agentūrų 

vykdomų užduočių ir jų tiesioginio 

poveikio kasdieniam Sąjungos piliečių 

gyvenimui, taip pat agentūrų – ypač 

reguliavimo ir nepriklausomos 

informacijos rinkimo funkciją atliekančių 

agentūrų – savarankiškumo svarbą; 

primena, kad pagrindin÷ priežastis 

agentūroms kurti buvo tikslas atlikti 

nepriklausomus techninius arba mokslinius 

vertinimus; pažymi, kad decentralizuotų 

įstaigų vaidmuo – pad÷ti Komisijai 

Sąjungos vardu įgyvendinti Sąjungos 

politikos priemones; ragina Komisiją ir 

Sąjungos agentūrų tinklą (toliau – tinklas) 

pagerinti savo komunikacijos politiką, kad 

būtų galima užtikrinti veiksmingą agentūrų 

bendravimą su piliečiais, siekiant geriau 

supažindinti su šių įstaigų veikla ir 

laim÷jimais; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Pakeitimas  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrol÷ 

COM(2013) 0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. pažymi, kad septyniais atvejais Audito 

Rūmai vis dar nurod÷ aukštą perk÷limų 

panaikinimo lygį ankstesniais metais; 

pažymi, kad šie panaikinimai rodo, jog 

asignavimų perk÷limai buvo atlikti 

remiantis pervertintais poreikiais arba jie 

šiaip nebuvo pagrįsti; ragina tinklą 

padaryti viską, kad ateityje nereik÷tų 

perkelti l÷šų, visų pirma tose agentūrose, 

kurios panaikino ankstesnių metų 

perk÷limus; 

18. pažymi, kad septyniais atvejais Audito 

Rūmai vis dar nurod÷ aukštą perk÷limų 

panaikinimo lygį ankstesniais metais; 

pažymi, kad šie panaikinimai rodo, jog 

asignavimų perk÷limai buvo atlikti 

remiantis pervertintais poreikiais arba jie 

šiaip nebuvo pagrįsti; ragina agentūras 

padaryti viską, visų pirma geriau vykdyti 

biudžeto planavimo procesus, kad ateityje 

nereik÷tų perkelti l÷šų, visų pirma tose 

agentūrose, kurios panaikino ankstesnių 

metų perk÷limus; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Pakeitimas  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrol÷ 

COM(2013) 0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

30. konstatuoja, vadovaudamasis tinklo 

teikiama informacija, kad daugelis 

agentūrų jau įvykd÷ reikalavimą savo 

atitinkamuose daugiamečiuose personalo 

politikos planuose 5 proc. sumažinti 

personalą, ir ragina tinklą užtikrinti, kad 

to dar nepadariusios agentūros 

nedelsdamos imtųsi visų reikiamų 

priemonių personalui sumažinti; 

palankiai vertina tai, kad Komisija sukūr÷ 

papildomą 5 proc. etatų perskirstymo 

rezervą, ir ragina tinklą šiuo klausimu 

visapusiškai bendradarbiauti su Komisija; 

30. konstatuoja, vadovaudamasis tinklo 

teikiama informacija, kad daugelis 

agentūrų jau įvykd÷ (nors ir nelengvai) 

reikalavimą savo atitinkamuose 

daugiamečiuose personalo politikos 

planuose 5 proc. sumažinti personalą; 

apgailestauja, kad Komisija sukūr÷ 

papildomą 5 proc. etatų perskirstymo 

rezervą, tokiu būdu iš tikrųjų nustatydama 

papildomą agentūrų personalo planų 

sumažinimą ir taip peržengdama 

numatytą 5 proc. ribą; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/7 

Pakeitimas  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrol÷ 

COM(2013) 0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. konstatuoja, vadovaudamasis tinklo 

teikiama informacija, kad kai kurios 

agentūros jau susiduria su dideliais 

sunkumais, kaip vykdyti jų 

įsipareigojimus, turint tokius ribotus 

išteklius; susirūpinęs pažymi, kad 

agentūroms bus sunku išlaikyti tą patį 

darbo kokyb÷s lygį, jei toliau bus tęsiamas 

papildomas etatų mažinimas, nes Sąjunga 

vis didina joms pavedamų įsipareigojimų 

ir užduočių skaičių; ragina Komisiją 

persvarstyti savo planą, susijusį su 

papildomu etatų mažinimu, ir jį pritaikyti 

prie kiekvienos agentūros darbo krūvio ir 

išteklių poreikių; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Pakeitimas  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrol÷ 

COM(2013) 0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 30b. primena poziciją, kurios Parlamentas 

laik÷si per biudžeto procedūrą, kad 

darbuotojų, kurie finansuojami pramon÷s 

sektoriaus mokesčiais ir tod÷l 

nefinansuojami iš Sąjungos biudžeto, 

skaičius netur÷tų būti kasmet mažinamas 

1 proc., t. y. pagal Sąjungoje taikomą 

koeficientą; mano, kad Komisija tur÷tų 

skirtingai traktuoti agentūras, kurių 

pagrindinis finansavimo šaltinis – 

Sąjungos biudžetas, ir numatyti specifinę 

tvarką toms agentūroms, kurias 

daugiausia finansuoja pramon÷, kurios 

įnašai turi būti proporcingi išlaidoms, 

kurias atitinkama agentūra patiria 

teikdama savo paslaugas; 

Or. en 

 

 


