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20.4.2016 A8-0140/23 

Grozījums Nr.  23 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. aicina Padomi budžeta izpildes 

apstiprināšanai pievērst lielāku uzmanību 

un atzinīgi vērtē kritisko nostāju, ko 

pauda Zviedrija un Apvienotā Karaliste, 

prasot Komisijai un Revīzijas palātai: 

70. aicina Padomi budžeta izpildes 

apstiprināšanai pievērst lielāku uzmanību 

un prasīt Komisijai un Revīzijas palātai: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Grozījums Nr.  24 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts – 3. ievilkums – 1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

paturēt vienprātīgi apstiprinātos 

maksājumu maksimālos apmērus, jo īpaši 

saglabājot fiskālo disciplīnu attiecībā uz 

saistībām, efektīvi atceļot neizmantotās 

saistības, lai dotu vietu jaunām 

prioritātēm un programmām, 

pārredzamības palielināšanas nolūkā 

sniedzot ilgtermiņa prognozes, nodrošinot 

līdzsvaru starp saistībām un 

maksājumiem, un samazinot pārmērīgus 

skaidras naudas atlikumus finanšu 

instrumentos, ņemot vērā to, ka vairāk 

nekā EUR 14 miljardi neizmantoto 

līdzekļu, kurus varētu izlietot 

neatliekamākām vajadzībām un 

prioritātēm, ir palikuši nobloķēti šajos 

instrumentos; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Grozījums Nr.  25 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts – 3. ievilkums – 2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

atzinīgi vērtē arī Zviedrijas un Apvienotās 

Karalistes centienus pārliecināt 
dalībvalstu iestādes labāk izmantot 

pieejamo informāciju, lai novērstu, atklātu 

un labotu kļūdas pirms izdevumu 

deklarēšanas Komisijai; 

70.a aicina dalībvalstu iestādes labāk 

izmantot pieejamo informāciju, lai 

novērstu, atklātu un labotu kļūdas pirms 

izdevumu deklarēšanas Komisijai; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Grozījums Nr.  26 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

73.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 73.a piekrīt viedoklim, ko Revīzijas 

palātas priekšsēdētājs pauda 

Parlamentam, iepazīstinot to ar iestādes 

gada pārskatu, proti, ģeogrāfiskais faktors 

nav galvenais kļūdu iemesls. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Grozījums Nr.  27 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

128. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

128. norāda, ka 2014. gada kopējā summa 

— aptuveni EUR 142,5 miljardi — veido 

gandrīz 2 % no kopējiem publiskajiem 

izdevumiem Savienības dalībvalstīs jeb 

1 % no Savienības IKP; 

128. norāda, ka 2014. gadā izdevumi 

palielinājās līdz aptuveni 

EUR 142,5 miljardiem jeb EUR 285 uz 

vienu iedzīvotāju, kas ir gandrīz 2 % no 

kopējiem publiskajiem izdevumiem 

Savienības dalībvalstīs jeb 1 % no 

Savienības IKP; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Grozījums Nr.  28 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

188.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 188.a ar bažām konstatē arvien pieaugošo 

tendenci Eiropas fondus un programmas 

finansēt ar finanšu instrumentu palīdzību, 

pamatojot šādu rīcību ar nepieciešamību 

iesaistīt privāto sektoru, taču tas rada gan 

risku zaudēt spēju pārraudzīt un aizsargāt 

Savienības finanšu intereses, gan iespēju, 

ka zaudējumus būs jāsedz visiem ES 

iedzīvotājiem; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Grozījums Nr.  29 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

239. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

239. pauž vilšanos par to, ka 21 gadījumā, 

kad līdzekļu saņēmēji bija pieļāvuši 

skaitļos izsakāmas kļūdas, dalībvalstu 

iestādēm bija pietiekami daudz 

informācijas, lai novērstu vai atklātu un 

labotu šīs kļūdas pirms izdevumu 

deklarēšanas Komisijai; atzīmē — ja visa 

šī informācija būtu tikusi izmantota kļūdu 

labošanai, tad aplēstais kļūdu īpatsvars šajā 

nodaļā būtu bijis par 1,6 procentpunktiem 

zemāks; turklāt norāda uz Revīzijas palātas 

konstatējumu, ka 13 gadījumos tās atklāto 

kļūdu bija pieļāvušas dalībvalstu iestādes; 

šīs kļūdas palielina aplēsto kļūdu īpatsvaru 

par 1,7 procentpunktiem; uzskata, ka šī nu 

jau vairākus gadus nemainīgā situācija 

liecina par nepietiekamu rūpību; 

239. pauž vilšanos par to, ka 21 gadījumā, 

kad līdzekļu saņēmēji bija pieļāvuši 

skaitļos izsakāmas kļūdas, dalībvalstu 

iestādēm bija pietiekami daudz 

informācijas, lai novērstu vai atklātu un 

labotu šīs kļūdas pirms izdevumu 

deklarēšanas Komisijai; atzīmē — ja visa 

šī informācija būtu tikusi izmantota kļūdu 

labošanai, tad aplēstais kļūdu īpatsvars šajā 

nodaļā būtu bijis par 1,6 procentpunktiem 

zemāks; turklāt norāda uz Revīzijas palātas 

konstatējumu, ka 13 gadījumos tās atklāto 

kļūdu bija pieļāvušas dalībvalstu iestādes; 

šīs kļūdas palielina aplēsto kļūdu īpatsvaru 

par 1,7 procentpunktiem; aicina Komisiju 

pēc dalībvalstu lūguma turpināt sniegt 

ievirzes, apmācību un tehnisko palīdzību. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Grozījums Nr.  30 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

334. ar dziļām bažām atzīmē, ka saskaņā ar 

ārējās palīdzības pārvaldības ziņojumiem 

(EAMR) no 2 598 Savienības delegāciju 

vadītiem projektiem: 

334. ar bažām atzīmē, ka saskaņā ar ārējās 

palīdzības pārvaldības ziņojumiem 

(EAMR) par 2 598  projektiem Savienības 

delegācijas ziņoja sekojošo:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Grozījums Nr.  31 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – 1. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- 805 projektu ar kopējo vērtību 

EUR 13,7 miljardi (45,53 % no kopējās 

summas) īstenošana kavējas; 

- 805 projektu ar kopējo vērtību 

EUR 13,7 miljardi (45,53 % no kopējās 

summas) gadījumā konstatēta zināma 

kavēšanās ar to īstenošanu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Grozījums Nr.  32 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – 2. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- 610 projektos ar kopējo vērtību 

EUR 9,9 miljardi (32,96 %) neizdosies 

sasniegt sākotnēji izvirzītos mērķus; 

- 610 projektos ar kopējo vērtību 

EUR 9,9 miljardi (32,96 %) ir grūtības 

sasniegt vienu vai vairākus sākotnēji 

izvirzītos mērķus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Grozījums Nr.  33 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – 3. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- 500 projekti ar kopējo vērtību EUR 8,6 

miljardi (29 %) gan kavējas, gan ar tiem 

neizdosies sasniegt sākotnēji izvirzītos 

mērķus; 

- 500 projektos ar kopējo vērtību 

EUR 8,6 miljardi (29 %) ir zināma 

kavēšanās ar īstenošanu un grūtības 

sasniegt vienu vai vairākus sākotnēji 

izvirzītos mērķus; 

Or. en 


