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20.4.2016 A8-0140/34 

Amandman  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 334. – alineja 4. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

915 projekata, u vrijednosti od 

15 milijardi EUR (50 %), ili je odgođeno 

ili neće ostvariti prvotno zacrtane ciljeve, 

- 915 projekata, u vrijednosti od 

15 milijardi EUR (50 %), suočavaju se s 

kašnjenjem u provedbi ili poteškoćama u 

ostvarivanju prvotno zacrtanih ciljeva, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Amandman  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 334. – alineja 5. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

djelovanja povezana s proračunskom 

potporom čine gotovo petinu projekata s 

najgorim problemima; 

- djelovanja povezana s proračunskom 

potporom čine gotovo petinu projekata s 

problemima; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Amandman  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 334.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 334.a pozdravlja činjenicu da je Komisija 

uspostavila sustav praćenja aktualnih 

projekata i što se iz izvješća o upravljanju 

vanjskom pomoći na kraju godine vidi 

koji se projekti suočavaju s kašnjenjem u 

provedbi, a kod kojih postoji opasnost da 

neće uspjeti ostvariti prvotno zacrtane 

ciljeve; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Amandman  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 334.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 334.b potiče Komisiju da nastavi pratiti te 

projekte te da poduzme odgovarajuće 

mjere kako bi im omogućilo da unutar 

postavljenih rokova ostvare svoje ciljeve; 

poziva Komisiju da dostavi ažurirano 

izvješće o stanju tih projekata te da u 

njega uvrsti programe pomoći u području 

politike susjedstva; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Amandman  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 335.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 335.a napominje da je prema izvješću o 

upravljanju vanjskom pomoći iz 2014. 

posjećeno 77 % projekata koji su označeni 

crvenom zastavicom za pet ključnih 

pokazatelja uspješnosti (KPI-5), a 23 % 

nije; posjećeno je 74 % njih označenih 

žutom zastavicom za KPI-5, a 26 % nije; a 

od projekata označenih zelenom 

zastavicom za KPI-5 posjećeno je njih 

71 %, a 29 % nije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Amandman  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 336.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 336.a napominje da su 5. studenog 2015. 

Europskom parlamentu službeno 

preneseni planovi djelovanja za 22 

delegacije koje su ostvarile referentne 

vrijednosti za manje od 60 % njihovih 

ključnih pokazatelja uspješnosti 2014.; 

nadalje napominje da se zaključci koje je 

donijela Glavna uprava za međunarodnu 

suradnju i razvoj iz izvješća o upravljanju 

vanjskom pomoći nalaze u godišnjem 

izvješću o radu Glavne uprave za 

međunarodnu suradnju i razvoj za 2014.; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Amandman  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 339.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 339.a pozdravlja činjenicu što su 

7. kolovoza 2015. izvješća o upravljanju 

vanjskom pomoći za 2014. službeno 

prenesena Europskom parlamentu, Vijeću 

i Revizorskom sudu; smatra da se s 

obzirom na njihovu prirodu, svrhu i 

sadržaj pojedinačna izvješća o 

upravljanju vanjskom pomoći trebaju 

interno upotrebljavati i ne davati na uvid 

javnosti te da stoga ne smiju biti 

objavljena na internetskoj stranici 

Komisije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Amandman  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 340.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 340.a pozdravlja činjenicu da je opća 

uspješnost na razini glavne uprave ostala 

stabilna te da je 2014. registrirano 

ukupno 15 od 24 ključna pokazatelja 

uspješnosti, u usporedbi s 14 ključna 

pokazatelja uspješnosti od njih 26 2013.; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Amandman  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 344. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

344. smatra da bi šefove delegacija Unije 

trebalo jasno podsjetiti na to koje su 

njihove obveze u pogledu upravljanja 

tijekom njihova zapošljavanja i u razdoblju 

prije postavljanja na položaje, njihove 

odgovornosti u jamčenju upravljanja u vezi 

s njihovim delegacijskim portfeljima u 

operacijama (postupci ključnog 

upravljanja, kontrolno upravljanje, 

odgovarajuće razumijevanje i procjena 

ključnih pokazatelja uspješnosti), 

omogućujući kvalitativno i iscrpno 

izvještavanje u okviru sastavljanja 

godišnjeg izvješća o radu, te poticati ih da 

se ne usredotočuju samo na političku 

sastavnicu svojih dužnosti; 

344. smatra da bi šefove delegacija Unije 

trebalo jasno podsjetiti na to koje su 

njihove obveze u pogledu upravljanja 

tijekom njihova zapošljavanja i u razdoblju 

prije postavljanja na položaje, njihove 

odgovornosti u jamčenju upravljanja u vezi 

s njihovim delegacijskim portfeljima u 

operacijama (postupci ključnog 

upravljanja, kontrolno upravljanje, 

odgovarajuće razumijevanje i procjena 

ključnih pokazatelja uspješnosti), 

omogućujući kvalitativno i iscrpno 

izvještavanje u okviru sastavljanja 

godišnjeg izvješća o radu, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Amandman  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 345.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 345.a potvrđuje da se stvarni učinak 

prepoznatih poteškoća može utvrditi tek 

na kraju provedbe projekta; smatra da bi 

se financijski učinak poteškoća i 

kašnjenja za vrijeme provedbe projekata 

trebao pažljivo mjeriti te da može 

predstavljati samo mali dio troškova 

projekta; napominje da je prema izvješću 

o upravljanju vanjskom pomoći iz 2014. 

posjećeno 77 % projekata koji su označeni 

crvenom zastavicom za pet ključnih 

pokazatelja uspješnosti (KPI-5), a 23 % 

nije; posjećeno je 74 % njih označenih 

žutom zastavicom za KPI-5, a 26 % nije; a 

od projekata označenih zelenom 

zastavicom za KPI-5 posjećeno je njih 

71 %, a 29 % nije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Amandman  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 350.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 350.a pozdravlja činjenicu što, prema 

Revizorskom sudu, u pogledu posebne 

vrste pogreške povezane s rashodima 

kojima upravlja Komisija u dvije vrste 

transakcija praktički nije bilo pogrešaka 

(transakcije s više donatora i proračunska 

potpora); 

Or. en 

 

 


