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11.4.2018 A8-0130/7 

Pakeitimas 7 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

— atsižvelgdamas į Audito Rūmų 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 

finansinių metų sąskaitų patikimumo ir 

pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą4, 

— atsižvelgdamas į Audito Rūmų 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 

finansinių metų sąskaitų patikimumo ir 

pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą4 ir 

nuolatinę painiavą, kuri kyla dėl 

praktikos, pagal kurią dėl to paties 

sąskaitų rinkinio pateikiami du 

pareiškimai, 

__________________ __________________ 

4 OL C 322, 2017 9 28, p. 10. 4 OL C 322, 2017 9 28, p. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Pakeitimas 8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 

išvadas, kad nesama veiksmingo pinigų 

politikos ir priežiūros funkcijos 

organizacinio atskyrimo, taip pat aiškių ir 

griežtų interesų konfliktų prevencijos 

taisyklių, o tai didina susirūpinimą dėl 

būdingo interesų konflikto, kylančio ECB 

atliekant finansinio stabilumo išlaikymo 

euro zonoje funkciją ir vykdant didelių 

Europos kredito įstaigų prudencinę 

priežiūrą; 

25. su susirūpinimu pažymi Audito 

Rūmų išvadas, kad nesama veiksmingo 

pinigų politikos ir priežiūros funkcijos 

organizacinio atskyrimo, taip pat aiškių ir 

griežtų interesų konfliktų prevencijos 

taisyklių, o tai didina susirūpinimą dėl 

būdingo interesų konflikto, kylančio ECB 

atliekant finansinio stabilumo išlaikymo 

euro zonoje funkciją ir vykdant didelių 

Europos kredito įstaigų prudencinę 

priežiūrą; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Pakeitimas 9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. mano, jog atskaitomybės požiūriu 

nepriimtina, kad audituojamas subjektas, t. 

y. ECB, nori pats vienas spręsti, kuriais 

dokumentais išorės auditoriai gali 

naudotis11; todėl ragina ECB visapusiškai 

bendradarbiauti su Audito Rūmais, kaip 

išorės auditoriumi, ir užtikrinti Audito 

Rūmams galimybę visapusiškai naudotis 

informacija, kad būtų laikomasi pirmiau 

minėtų taisyklių; 

28. mano, jog atskaitomybės požiūriu 

visiškai nepriimtina, kad audituojamas 

subjektas, t. y. ECB, nori pats vienas 

spręsti, kuriais dokumentais išorės 

auditoriai gali naudotis11; todėl ragina ECB 

visapusiškai bendradarbiauti su Audito 

Rūmais, kaip išorės auditoriumi, ir 

užtikrinti Audito Rūmams galimybę 

visapusiškai naudotis informacija, kad būtų 

laikomasi pirmiau minėtų taisyklių; 

__________________ __________________ 

11 Dėl prieigos prie informacijos 

apribojimų žr. specialiosios ataskaitos II 

dalį. 

11 Dėl prieigos prie informacijos 

apribojimų žr. specialiosios ataskaitos II 

dalį. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Pakeitimas 10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

68. palankiai vertina plataus užmojo 

Sąjungos įsipareigojimus iki 2020 m. 

sumažinti išmetamų teršalų kiekį bent 20 

proc. lyginant su 1990 m. lygiu, o iki 2030 

m. – 40 proc., ir skirti bent 20 proc. savo 

biudžeto su klimato kaita susijusiems 

veiksmams 2014–2020 m. biudžeto 

laikotarpiu; palankiai vertina tai, kad 

apskritai buvo padaryta pažanga; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad, Audito Rūmų 

teigimu, kyla didelė rizika, jog tikslas skirti 

20 proc. biudžeto lėšų nebus pasiektas; 

68. palankiai vertina plataus užmojo 

Sąjungos įsipareigojimus iki 2020 m. 

sumažinti išmetamų teršalų kiekį bent 20 

proc. lyginant su 1990 m. lygiu, o iki 2030 

m. – 40 proc., ir skirti bent 20 proc. savo 

biudžeto su klimato kaita susijusiems 

veiksmams 2014–2020 m. biudžeto 

laikotarpiu; palankiai vertina tai, kad 

apskritai buvo padaryta pažanga; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad, Audito Rūmų 

teigimu, kyla didelė rizika, jog tikslas skirti 

20 proc. biudžeto lėšų nebus pasiektas; taip 

pat apgailestauja, kad sudarius 

pagrindinius prekybos susitarimus, pvz., 

Mercosur, IEPS, TPIP ir kt., kuriuose 

toks didelis dėmesys skiriamas maisto 

eksportui ir importui, tikėtina, kad viso 

papildomo jūrų, oro ir žemės transporto 

poveikis padidins pasaulinį išmetamųjų 

teršalų kiekį; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Pakeitimas 11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. mano, jog labai svarbu, kad 

Komisija ir toliau imtųsi pakankamo 

vadovavimo ir rodytų ryžtą sprendžiant su 

klimato kaita susijusius klausimus ir tuo 

tikslu veiksmingai įgyvendintų Paryžiaus 

susitarimą, taip pat sustiprintų savo 

tarptautinį patikimumą ir priemones, 

kuriomis sudaromos sąlygos vykdyti 

Sąjungos klimato politiką ir žaliąją 

diplomatiją ateinančiais metais; 

69. mano, jog labai svarbu, kad 

Komisija ir toliau imtųsi pakankamo 

vadovavimo ir rodytų ryžtą sprendžiant su 

klimato kaita susijusius klausimus ir tuo 

tikslu veiksmingai įgyvendintų Paryžiaus 

susitarimą, taip pat sustiprintų savo 

tarptautinį patikimumą ir priemones, 

kuriomis sudaromos sąlygos vykdyti 

Sąjungos klimato politiką ir žaliąją 

diplomatiją ateinančiais metais, todėl, 

atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos 

įvertinti savo daugelio vykstančių derybų 

dėl prekybos susitarimų galimą neigiamą 

poveikį Paryžiaus susitarimo tikslams; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Pakeitimas 12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

247 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 247a. atsižvelgdamas į „Brexit‘ą“, 

ragina Komisiją kiekybiškai įvertinti 

(netgi preliminariai) Sąjungos galimą 

Jungtinės Karalystės žvejybos plotų 

praradimą, taip pat įvertinti (taip pat 

preliminariai) galimus įvairių rūšių 

praradimus ir galiausiai įvertinti galimą 

poveikį likusiuose Sąjungos žvejybos 

plotuose kiekvienoje valstybėje narėje; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Pakeitimas 13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

282 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

282. kadangi prieiga prie kokybiško 

geriamojo vandens yra vienas iš 

pagrindinių piliečių poreikių, pabrėžia, kad 

Komisija turėtų dėti visas pastangas geriau 

stebėti padėtį, ypač mažos apimties 

vandens tiekimo objektų teritorijose, kurios 

yra arčiausiai galutinių vartotojų; primena, 

kad prastos kokybės geriamasis vanduo 

gali kelti grėsmę Europos piliečių 

sveikatai; 

282. kadangi garantuota prieiga prie 

viešai tiekiamo kokybiško geriamojo 

vandens yra vienas iš pagrindinių piliečių 

poreikių, pabrėžia, kad Komisija turėtų dėti 

visas pastangas geriau stebėti padėtį, ypač 

mažos apimties vandens tiekimo objektų 

teritorijose, kurios yra arčiausiai galutinių 

vartotojų; primena, kad prastos kokybės 

geriamasis vanduo gali kelti grėsmę 

Europos piliečių sveikatai; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Pakeitimas 14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

286 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

286. atkreipia dėmesį į esminį faktą, kad 

vandens kainų politika privalo skatinti 

veiksmingą vandens naudojimą ir 

susigrąžinti patirtas sąnaudas; pažymi, kad 

valstybės narės yra atsakingos už įperkamo 

ir aukštos kokybės geriamojo vandens 

tiekimą visiems savo gyventojams, turint 

mintyje tai, kad vanduo yra viešoji gėrybė 

ir žmogaus teisė; 

286. atkreipia dėmesį į esminį faktą, kad 

vandens kainų politika privalo skatinti 

veiksmingą vandens naudojimą ir 

susigrąžinti patirtas sąnaudas, be kita ko, 

pasitelkiant bendruosius mokesčius; 

pažymi, kad valstybės narės yra atsakingos 

už įperkamo ir aukštos kokybės geriamojo 

vandens tiekimą visiems savo 

gyventojams, turint mintyje tai, kad vanduo 

yra viešoji gėrybė ir žmogaus teisė; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Pakeitimas 15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

326 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

326. apgailestauja, kad Europos Audito 

Rūmų įgaliojimai audituoti Sąjungos 

finansinę paramą Graikijai, kuria rūpinosi 

Komisija, Europos Centrinis Bankas ir 

TVF, buvo riboti ir kad jie negavo 

reikiamos informacijos iš ECB; ragina 

ECB abipusiškai bendradarbiaujant teikti 

informaciją, kuri padėtų Audito Rūmams 

susidaryti aiškesnį vaizdą, kaip 

panaudojamos Sąjungos lėšos; 

326. apgailestauja, kad Europos Audito 

Rūmų įgaliojimai audituoti Sąjungos 

finansines paskolas Graikijai, kuria 

rūpinosi Komisija, Europos Centrinis 

Bankas ir TVF, buvo riboti ir kad jie 

negavo reikiamos informacijos iš ECB; 

ragina ECB abipusiškai bendradarbiaujant 

teikti informaciją, kuri padėtų Audito 

Rūmams susidaryti aiškesnį vaizdą, kaip 

panaudojamos Sąjungos lėšos; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Pakeitimas 16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant 

Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

327 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

327. pripažįsta sudėtingas ekonomines 

sąlygas visoje Europoje ir ypač tai, kokia 

kebli politinė padėtis Graikijoje 

įgyvendinant Sąjungos finansinę paramą, 

nes tokia padėtis turėjo tiesioginį poveikį 

paramos įgyvendinimo veiksmingumui; 

327. pripažįsta, kad tuo laikotarpiu 

visoje Europoje buvo sudėtinga 

ekonominė padėtis, kurią Graikijoje 

pablogino ECB priimti sprendimai neleisti 

Graikijai pasinaudoti savo obligacijų 

pirkimo programa, kurie turėjo tiesioginį 

neigiamą poveikį Graikijai suteiktų 

paskolų įgyvendinimo efektyvumui; 

Or. en 

 

 

 


