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20.4.2016 A8-0140/56 

Grozījums Nr.  56 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

345. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

345. pauž bažas par to, kā Savienība 

pārvalda ārējo palīdzību trešās valstīs;  

norāda, ka katra otrā euro izmaksa 

kavējas (pēdējā ziņojuma sagatavošanas 

laikā tas ietekmēja 805 projektus), ar 

katru trešo euro neizdevās sasniegt 

paredzēto mērķi (skarti 610 projekti), un 

ka abi trūkumi attiecas uz katru ceturto 

euro (ietekmējot 500 projektus);  pauž 

bažas, ka attiecībā uz budžeta atbalstu 

gandrīz viena piektā daļa (18,5 %) 

pasākumu ir novēloti un nespēj sasniegt 

mērķus un gandrīz puse no EAF 

projektiem ir tādas pašas īstenošanas 

problēmas;  pauž nožēlu, ka darbinieki 

biežāk apmeklē projektus, kuru 

īstenošanā nav problēmu, nekā projektus 

ar īstenošanas problēmām; aicina 

Komisiju sniegt aktuālu ziņojumu par šo 

projektu stāvokli un aicina šajā ziņojumā 

iekļaut kaimiņattiecību politikas atbalsta 

programmas; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Grozījums Nr.  57 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

387. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

387. uzskata, ka Čehijas Reģionālās 

attīstības ministrijas bijušajam 

darbiniekam, kurš pašlaik ir komisāres 

C. Creţu privātā biroja darbinieks, 

nevajadzētu nodarboties ar Čehijas 

reģionālās politikas lietām, jo šāda rīcība 

rada iespējamu interešu konfliktu; 

387. uzskata, ka Eiropas komisāra 

privātajā birojā darbā pieņemtiem valsts 

darbiniekiem nebūtu vēlams uzticēt tādus 

amata pienākumus, kas paredz saistību ar 

viņu dalībvalstīm, ja vien nav notikusi 

atbilstoša pārbaude par jebkādu 

iespējamo konfliktu ar Komisijas 

likumīgajām interesēm; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Grozījums Nr.  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

209. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

209. pievienojas Komisijas viedoklim, ka 

bezdarba līmenis (īpaši ilgtermiņa 

bezdarbs) un procentuāli lielā to jauniešu 

daļa, kuri nav iesaistīti ne darba tirgū, ne 

izglītībā, ne apmācībā (NEET), liecina par 

neatbilstību darba tirgū; norāda, ka piecas 

Savienības valstis ar augstāko ilgtermiņa 

bezdarbnieku līmeni (daļa no aktīvo 

iedzīvotāju skaita) ir Grieķija (19, 5%), 

Spānija (12,9 %), Horvātija (10,1 %), 

Slovākija (9,3 %) un Portugāle (8,4 %), 

kamēr Savienības vidējais rādītājs ir 5,1 %; 

savukārt valstis ar augstāko NEET 

īpatsvaru ir Kipra (33,7 %), Bulgārija 

(30,9 %), Ungārija (30,3 %), Grieķija (30,0 

%) un Rumānija (26,9 %), bet šī rādītāja 

vidējais līmenis Savienībā ir 16,37 %; 

209. pievienojas Komisijas viedoklim, ka 

bezdarba līmenis (īpaši ilgtermiņa 

bezdarbs) un procentuāli lielā to jauniešu 

daļa, kuri nav iesaistīti ne darba tirgū, ne 

izglītībā, ne apmācībā (NEET), liecina par 

neatbilstību darba tirgū, kā arī par 

nepietiekamu patērētāju pieprasījumu un 

valsts investīciju trūkumu taupības 

politikas dēļ; norāda, ka piecas Savienības 

valstis ar augstāko ilgtermiņa bezdarbnieku 

līmeni (daļa no aktīvo iedzīvotāju skaita) ir 

Grieķija (19, 5%), Spānija (12,9 %), 

Horvātija (10,1 %), Slovākija (9,3 %) un 

Portugāle (8,4 %), kamēr Savienības 

vidējais rādītājs ir 5,1 %; savukārt valstis 

ar augstāko NEET īpatsvaru ir Kipra 

(33,7 %), Bulgārija (30,9 %), Ungārija 

(30,3 %), Grieķija (30,0 %) un Rumānija 

(26,9 %), bet šī rādītāja vidējais līmenis 

Savienībā ir 16,37 %; 

Or. en 


