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20.4.2016 A8-0140/49 

Grozījums Nr.  49 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

62. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

62. aicina Komisiju stingri piemērot jaunās 

Finanšu regulas 32. panta 5. punktu, ja 

kļūdu līmenis ir noturīgi augsts, un līdz ar 

to konstatēt trūkumus kontroles sistēmās, 

analizēt iespējamo koriģējošo pasākumu 

radītās izmaksas un ieguvumus un veikt vai 

ierosināt atbilstīgus pasākumus attiecībā uz 

kontroles sistēmu vienkāršošanu, 

uzlabošanu un programmu vai rezultātu 

nodrošināšanas sistēmu pārveidošanu 

pirms 2014.–2020. gada plānošanas 

perioda vidusposma novērtēšanas; 

62. aicina Komisiju stingri piemērot jaunās 

Finanšu regulas 32. panta 5. punktu, ja 

kļūdu līmenis ir noturīgi augsts, un līdz ar 

to konstatēt trūkumus kontroles sistēmās, 

analizēt iespējamo koriģējošo pasākumu 

radītās izmaksas un ieguvumus un veikt vai 

ierosināt atbilstīgus pasākumus attiecībā uz 

kontroles sistēmu vienkāršošanu, 

uzlabošanu un programmu vai rezultātu 

nodrošināšanas sistēmu pārveidošanu, ja 

attiecīgie dati ir pieejami; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Grozījums Nr.  50 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

118. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

118. pauž bažas par Eurodad sniegtajiem 

datiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas jomā, saskaņā ar kuriem 

augstākais nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas risks ir Luksemburgai un 

Vācijai; uzskata, ka ir svarīgi panākt to, lai 

dalībvalstis pilnībā transponētu Savienības 

direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju un ieviestu uzņēmumu, tostarp 

trastu, īpašnieku publisku reģistru; 

118. pauž bažas par Eurodad sniegtajiem 

datiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas jomā; uzskata, ka ir svarīgi 

panākt to, lai dalībvalstis pilnībā 

transponētu Savienības direktīvu par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 

ieviestu uzņēmumu, tostarp trastu, 

īpašnieku publisku reģistru; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Grozījums Nr.  51 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

178. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

178. ņem vērā to, ka Pētniecības un 

inovācijas ģenerāldirektorāta 

ģenerāldirektors, tāpat kā iepriekšējos 

gados, ir formulējis horizontālu atrunu 

attiecībā uz atlikušo kļūdu īpatsvaru 

izmaksu pieprasījumos Septītajā 

pamatprogrammā, ko tieši īstenojis DG 

RTD, un maksājumos Kopuzņēmumam 

novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes 

īstenošanai, kuros aplēstais atlikušais 

risks ir 3 % un aplēstā ietekme — 

EUR 111,39 miljoni; 

178. ņem vērā to, ka Pētniecības un 

inovācijas ģenerāldirektorāta 

ģenerāldirektors, tāpat kā iepriekšējos 

gados, ir formulējis horizontālu atrunu 

attiecībā uz atlikušo kļūdu īpatsvaru 

izmaksu pieprasījumos Septītajā 

pamatprogrammā, ko tieši īstenojis DG 

RTD; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Grozījums Nr.  52 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

179. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

179. pieņem zināšanai, ka dažās Septītās 

pamatprogrammas izdevumu daļās nebija 

paredzēta rezerve, ja bija redzams, ka risks 

(un tādējādi arī atlikušo kļūdu īpatsvars) 

bija ievērojami zemāks nekā visiem 

izdevumiem kopā; DG RTD satvarā tas 

attiecas uz kopuzņēmumam „Fusion for 

Energy”, kopuzņēmumam „Clean Sky” 

un kopuzņēmumam FCH piešķirtajiem 

izdevumiem; ārpus DG RTD tas attiecas 

arī uz izdevumiem, kas piešķirti Marijas 

Kirī vārdā nosauktajā programmā 

iekļautajai Pētniecības izpildaģentūrai, un 

visiem Eiropas Pētniecības padomes 

izpildaģentūras izdevumiem; 

179. pieņem zināšanai, ka dažās Septītās 

pamatprogrammas izdevumu daļās nebija 

paredzēta rezerve, ja bija redzams, ka risks 

(un tādējādi arī atlikušo kļūdu īpatsvars) 

bija ievērojami zemāks nekā visiem 

izdevumiem kopā; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Grozījums Nr.  53 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

245. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

245. pauž bažas par publiskā iepirkuma 

noteikumu pārkāpumiem IT uzraudzības 

sistēmu konkursa procedūrā 2007.–

2013. gada un 2014.–2020. gada 

finansēšanas periodos, kas radīja arī 

pamatu aizdomām par krāpšanu; atzīmē, 

ka šīs kļūdas atklāja Čehijas revīzijas 

iestādes; pilnībā atbalsta Komisijas 

nostāju, ka nebūtu jāveic nekādi 

maksājumi, līdz ir veikti attiecīgie 

koriģējošie pasākumi un pabeigta 

policijas izmeklēšana; 

245. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju1 

publiskā iepirkuma noteikumu 

neievērošana ir būtisks kļūdu iemesls, kas 

atkārtojas jau no 2009. gada. 

 

 1 Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 10/2015, 

kurā iztirzātas dalībvalstu un Komisijas darbības 

nolūkā atrisināt problēmas, kas saistītas ar 

kļūdām publiskajā iepirkumā kohēzijas jomā. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Grozījums Nr.  54 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

259. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

259. atgādina par Čehijas revīzijas iestādes 

ziņojumu OPTP/2014/SM/01 par 

uzraudzības sistēmas iepirkuma 

procedūru 2014.–2020. gada periodā, kurš 

tika iesniegts Komisijai 2015. gada aprīlī 

un kurā norādīts uz nepamatotiem 

izdevumiem vairāk nekā EUR 9 miljonu 

apmērā; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 

nosūtījusi brīdinājuma vēstuli par 

iespējamo maksājumu pārtraukšanu un 

aicinājusi Čehijas iestādes piemērot 

atbilstošas finanšu korekcijas; vēlas zināt, 

kā situāciju vērtē Eiropas Birojs krāpšanas 

apkarošanai (OLAF); 

259. atgādina par revīzijas iestāžu 

ziņojumiem, ko tās iesniegušas Komisijai 

un atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 

nosūtījusi 27 brīdinājuma vēstules 

(16 vēstules nosūtīja Reģionālās politikas 

un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts un 

11 — Nodarbinātības, sociālo lietu un 

iekļautības ģenerāldirektorāts) par 

iespējamo maksājumu pārtraukšanu un 

aicinājusi attiecīgās iestādes piemērot 

atbilstošas finanšu korekcijas; vēlas zināt, 

kā situāciju vērtē Eiropas Birojs krāpšanas 

apkarošanai (OLAF); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Grozījums Nr.  55 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

2015/2154(DEC) 

Lēmuma priekšlikums 

334. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

334.  ar dziļām bažām atzīmē, ka saskaņā 

ar ārējās palīdzības pārvaldības 

ziņojumiem (EAMR) no 

2598 Savienības delegāciju vadītiem 

projektiem: 

–  805 projektu ar kopējo vērtību 

EUR 13,7 miljardi (45,53 % 

no kopējās summas) 

īstenošana kavējas; 

–  610 projektos ar kopējo 

vērtību EUR 9,9 miljardi 

(32,96 %) neizdosies sasniegt 

sākotnēji izvirzītos mērķus; 

–  500 projekti ar kopējo vērtību 

EUR 8,6 miljardi (29 %) gan 

kavējas, gan ar tiem neizdosies 

sasniegt sākotnēji izvirzītos 

mērķus; 

–  915 projekti ar kopējo vērtību 

EUR 15 miljardi (50%) gan 

kavējas, gan ar tiem neizdosies 

sasniegt sākotnēji izvirzītos 

mērķus; 

–  budžeta atbalsta darbības 

veido gandrīz vienu piekto 

daļu no projektiem ar 

svītrots 
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lielākajām problēmām; 

 

Or. en 

 

 


