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20.4.2016 A8-0140/34 

Grozījums Nr.  34 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – 4. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- 915 projekti ar kopējo vērtību 

EUR 15 miljardi (50 %) vai nu kavējas, 

vai ar tiem neizdosies sasniegt sākotnēji 

izvirzītos mērķus; 

- 915 projektos ar kopējo vērtību 

EUR 15 miljardi (50 %) ir zināma 

kavēšanās ar īstenošanu vai grūtības 

sasniegt vienu vai vairākus sākotnēji 

izvirzītos mērķus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Grozījums Nr.  35 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334. punkts – 5. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

- budžeta atbalsta darbības veido gandrīz 

vienu piekto daļu no projektiem ar 

lielākajām problēmām; 

- budžeta atbalsta darbības veido gandrīz 

vienu piekto daļu no projektiem ar 

problēmām; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Grozījums Nr.  36 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 334.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 

ieviesusi pašlaik īstenojamo projektu 

uzraudzības sistēmu un ka EAMR 

ziņojumi gada beigās ir kā 

momentuzņēmums par tiem projektiem, 

kuru īstenošana vai nu kavējas vai arī ir 

risks, ka ar tiem netiks sasniegts viens vai 

vairāki no sākotnēji izvirzītajiem 

mērķiem; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Grozījums Nr.  37 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

334.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 334.b mudina Komisiju turpināt uzraudzīt 

šos projektus un veikt attiecīgus 

pasākumus, lai noteiktajā laikā tiktu 

sasniegti to mērķi; aicina Komisiju sniegt 

aktuālu ziņojumu par šo projektu stāvokli 

un prasa šajā ziņojumā iekļaut 

kaimiņattiecību politikas atbalsta 

programmas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Grozījums Nr.  38 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

335.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 335.a atzīmē EAMR datu liecināto, ka 

2014. gadā tika apmeklēti 77 % no 

projektiem, kas tika atzīmēti ar sarkanu 

karodziņu attiecībā uz pieciem 

galvenajiem snieguma rādītājiem (KPI-5) 

un 23 % projektu apmeklēti netika, tika 

apmeklēti 74 % projektu, kas attiecībā uz 

šiem rādītājiem bija atzīmēti ar dzeltenu 

karodziņu un 26 % netika apmeklēti, 

savukārt attiecībā uz ar zaļo karodziņu 

apzīmētajiem projektiem šī proporcija bija 

71 % un 29 %; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Grozījums Nr.  39 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

336.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 336.a atzīmē, ka līdz 2015. gada 

5. novembrim Eiropas Parlamentam 

rīcības plānus oficiāli bija nosūtījušas 

22 delegācijas, kuras par mazāk nekā 

60 % bija sasniegušas to 2014. gada 

galvenos snieguma rādītājus; turklāt 

atzīmē, ka DG DEVCO no EAMR gūtie 

secinājumi bija iekļauti DG DEVCO 

2014. gada darbības pārskatā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Grozījums Nr.  40 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

339.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 339.a atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada 

7. augustā 2014. gada EAMR ziņojumi 

tika oficiāli nosūtīti Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Revīzijas palātai; uzskata, ka, ņemot vērā 

to raksturu, mērķi un saturu, 

individuālajiem EAMR ziņojumiem arī 

turpmāk jābūt tikai iekšējai lietošanai un 

tie nav jāizpauž sabiedrībai, tāpēc tos 

nedrīkst publicēt Komisijas tīmekļa 

vietnē; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Grozījums Nr.  41 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

340.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 340.a atzinīgi vērtē to, ka kopējais 

sniegums ģenerāldirektorātu līmenī ir 

palicis stabils, un 2014. gadā ir sasniegti 

15 KPI mērķi no kopumā 24 KPI, 

salīdzinājumā ar 2013. gadu, kad šī 

attiecība bija 14 KPI no kopumā 26 KPI; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Grozījums Nr.  42 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

344. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

344. uzskata, ka, pieņemot darbā 

Savienības delegāciju vadītājus un 

sagatavojot viņus norīkojumam, būtu 

skaidri jāatgādina par viņu vadošajiem 

pienākumiem, par to, ka viņi ir atbildīgi par 

pienācīgas pārvaldības nodrošināšanu 

attiecībā uz visu savas delegācijas darbību 

kopumu (svarīgākie pārvaldības procesi, 

kontroles pārvaldība, galveno darbības 

rādītāju atbilstīga izpratne un novērtējums), 

nodrošinot kvalitatīvu un izsmeļošu ziņu 

sniegšanu gada darbības pārskata 

sagatavošanas kontekstā, un jānorāda, lai 

viņi nekoncentrētos vien uz savu 

pienākumu politisko aspektu; 

344. uzskata, ka, pieņemot darbā 

Savienības delegāciju vadītājus un 

sagatavojot viņus norīkojumam, būtu 

skaidri jāatgādina par viņu vadošajiem 

pienākumiem, par to, ka viņi ir atbildīgi par 

pienācīgas pārvaldības nodrošināšanu 

attiecībā uz visu savas delegācijas darbību 

kopumu (svarīgākie pārvaldības procesi, 

kontroles pārvaldība, galveno darbības 

rādītāju atbilstīga izpratne un novērtējums), 

nodrošinot kvalitatīvu un izsmeļošu ziņu 

sniegšanu gada darbības pārskata 

sagatavošanas kontekstā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Grozījums Nr.  43 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

345.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 345.a atzīst, ka noteikto grūtību reālo 

ietekmi var novērtēt tikai pēc projekta 

beigām; uzskata, ka piesardzīgi būtu 

jāvērtē finansiālā ietekme, ko rada 

projektu īstenošanas laikā radušās 

grūtības un kavēšanās, un ka tā varētu 

veidot tikai ļoti nelielu daļu no projekta 

izdevumiem; atzīmē EAMR datu liecināto, 

ka 2014. gadā tika apmeklēti 77 % no 

projektiem, kas tika atzīmēti ar sarkanu 

karodziņu attiecībā uz pieciem 

galvenajiem snieguma rādītājiem (KPI-5) 

un 23% projektu apmeklēti netika, tika 

apmeklēti 74 % projektu, kas attiecībā uz 

šiem rādītājiem bija atzīmēti ar dzeltenu 

karodziņu un 26 % netika apmeklēti, 

savukārt attiecībā uz ar zaļo karodziņu 

apzīmētajiem projektiem šī proporcija bija 

71 % un 29 %; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Grozījums Nr.  44 

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 un 

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

350.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 350.a atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 

vērtējumu attiecībā uz atsevišķi noteikto 

kļūdu īpatsvaru Komisijas tieši 

pārvaldītajos izdevumos, proti, divos 

attiecīgajos darījumu veidos 

(daudzdonoru projekti un budžeta 

atbalsts) kļūdu praktiski nav; 

Or. en 


