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Pakeitimas 22
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
112 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

112a. primygtinai ragina Parlamentą, 
laipsniškai grįžtant į darbo vietą, 
užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama 
visų darbuotojų sveikatai ir saugai, 
įskaitant privalomą medicininių kaukių 
dėvėjimą; primygtinai ragina Parlamentą, 
atsižvelgiant į dabartinės pandemijos 
patirtį, iš naujo įvertinti savo atvirojo 
plano biuro politiką;
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Pakeitimas 23
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
112 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

112b. 112c. apgailestauja dėl 
Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu 
(LINC) GD, Komisijos Vertimo žodžiu 
(SCIC) GD ir Tarybos priimto sprendimo 
iki rugsėjo mėn. panaikinti ilgalaikes 
pagalbinių vertėjų žodžiu sutartis; yra 
susirūpinęs dėl to, kad šis sprendimas 
galėjo būti priimtas nepasikonsultavus su 
profesinėmis sąjungomis, personalo 
komitetais ar pagalbinių vertėjų žodžiu 
atstovais; ragina LINC GD pradėti 
socialinį dialogą, kad būtų rastas 
pragmatiškas ir jautrus sprendimas ir 
užtikrinta veiksminga pagalbinių vertėjų 
žodžiu apsauga; reiškia padėką 
pagalbiniams vertėjams žodžiu, nes jie – 
nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti 
pagrindinį Parlamento darbą labai 
sudėtingomis aplinkybėmis, 
susidariusioms dėl COVID-19 protrūkio;
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Pakeitimas 24
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
112 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

112c. apgailestauja dėl to, kad 
neparengta tikra institucijos 
administracijos komunikacijos strategija, 
ypač atsižvelgiant į didžiulį kiekį išteklių, 
skirtų komunikacijos veiklai; mano, kad 
ypač susidarius tokiai krizinei situacijai 
nepaprastai svarbu kalbėti vienu balsu ir 
visiems darbuotojams siųsti aiškius, 
nedviprasmiškus bei motyvacinius 
pranešimus;
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Pakeitimas 25
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Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
118 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

118. pažymi, kad šiuo metu baigiamas 
didžiausio Parlamento pastatų projekto – 
Konrado Adenauerio pastato 
Liuksemburge išplėtimo – pirmasis etapas, 
t. y., baigiama statyti jo rytinė pusė, kuri 
sudaro apie 70 % viso projekto; primena, 
kad šiuo metu Parlamento darbuotojai 
Liuksemburge užima keturis pastatus; 
pripažįsta, kad Konrado Adenauerio 
pastate visos tarnybos bus sujungtos po 
vienu stogu, taigi bus sudarytos sąlygos 
masto ekonomijai energijos, vandens, 
saugumo ir pastato infrastruktūros valdymo 
srityse; pažymi, kad, nors tam tikros 
išlaidos, susijusios su statybų vėlavimu, 
buvo didesnės nei numatyta iš pradžių, dėl 
daug mažesnių sąnaudų, susijusių su 
paskolų finansinėmis išlaidomis, 
Parlamentas galėjo kompensuoti 
papildomus finansinius poreikius; 
pabrėžia, kad visos K. Adenauerio pastato 
projekto išlaidos išlieka 32,5 mln. EUR 
pagal patvirtintą bendrą biudžetą;

118. pažymi, kad šiuo metu baigiamas 
didžiausio Parlamento pastatų projekto – 
Konrado Adenauerio pastato 
Liuksemburge išplėtimo – pirmasis etapas, 
t. y., baigiama statyti jo rytinė pusė, kuri 
sudaro apie 70 % viso projekto; primena, 
kad šiuo metu Parlamento darbuotojai 
Liuksemburge užima keturis pastatus; 
pripažįsta, kad Konrado Adenauerio 
pastate visos tarnybos bus sujungtos po 
vienu stogu, taigi bus sudarytos sąlygos 
masto ekonomijai energijos, vandens, 
saugumo ir pastato infrastruktūros valdymo 
srityse; susirūpinęs pažymi, kad tam tikros 
išlaidos, susijusios su statybų vėlavimu, 
buvo didesnės nei numatyta iš pradžių, 
tačiau dėl daug mažesnių sąnaudų, 
susijusių su paskolų finansinėmis 
išlaidomis, Parlamentas galėjo 
kompensuoti papildomus finansinius 
poreikius; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo 
etapu visos K. Adenauerio pastato projekto 
išlaidos išlieka 32,5 mln. EUR pagal 
patvirtintą bendrą biudžetą, į kurį 
neįtrauktos projekto valdymo išlaidos, 
finansinės išlaidos, sertifikavimo įstaigos 
ir t. t.; apgailestauja dėl išlaidų, 
padidėjusių dėl statybų vėlavimo, ir 
pažymi, kad reikėjo sudaryti sandorius su 
statybų bendrovėmis (susijusiomis su 
projekto vėlavimu), kad būtų išvengta 
tolesnio vėlavimo ir išlaidų (nuo 5 iki 
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Pakeitimas 26
Maria Grapini
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
118 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

118a.  susirūpinęs pažymi, kad, kaip ir 
ankstesniais metais, buvo leista atlikti 
naują kaupiamąjį perkėlimą, siekiantį 
29 mln. EUR, skirtą išankstiniam 
Konrado Adenauerio pastato projekto 
finansavimui; pabrėžia, kad vykdant 
kaupiamąjį perkėlimą konkretumo 
principas taikomas laisviau, taigi 
sąmoningai pažeidžiamas biudžeto 
tikslumo principas; nepritaria nuolat 
taikomai praktikai atlikti kaupiamuosius 
perkėlimus metų pabaigoje siekiant skirti 
lėšų vykdomiems pastatų projektams; 
ragina užtikrinti geresnį biudžeto 
valdymą, kad būtų kuo labiau sumažinti 
tokie perkėlimai ir padidintas susijusių 
biudžeto eilučių aiškumas bei 
skaidrumas;
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Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
127 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

127. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
darbo sąlygų pagal dvi koncesijos sutartis, 
Parlamento sudarytas su išorės paslaugų 
teikėjais, t. y. Parlamento valytojais ir 
aprūpinimo maistu darbuotojais, ir tvirtai 
rekomenduoja, kad INLO GD atliktų 
nepriklausomą tyrimą dėl susijusių 
darbuotojų, dėl kurių paslaugų Parlamentas 
yra sudaręs sutartį, pasitenkinimo darbo 
sąlygomis, kad būtų užtikrinta pagarba ir 
orumas darbo vietoje; ragina įvertinti 
Parlamento viešųjų pirkimų politiką, 
siekiant gerinti visų rangos pagrindu 
perkamų paslaugų darbo sąlygas, kurios 
būtų skaidrios ir nuspėjamos; ragina 
Parlamentą pranešti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai apie šio vertinimo 
rezultatus; pripažįsta, kad Parlamentas 
laikosi atitinkamų teisės aktų;

127. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
darbo sąlygų pagal dvi koncesijos sutartis, 
Parlamento sudarytas su išorės paslaugų 
teikėjais, t. y. Parlamento valytojais ir 
aprūpinimo maistu darbuotojais, ir tvirtai 
rekomenduoja, kad INLO GD atliktų 
nepriklausomą tyrimą dėl susijusių 
darbuotojų, dėl kurių paslaugų Parlamentas 
yra sudaręs sutartį, pasitenkinimo darbo 
sąlygomis, kad būtų užtikrinta pagarba ir 
orumas darbo vietoje; ragina įvertinti 
Parlamento viešųjų pirkimų politiką, 
siekiant gerinti visų rangos pagrindu 
perkamų paslaugų darbo sąlygas, kurios 
būtų skaidrios ir nuspėjamos; ragina 
Parlamentą pranešti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai apie šio vertinimo 
rezultatus; pripažįsta, kad Parlamentas 
laikosi atitinkamų teisės aktų; ragina 
generalinį sekretorių, koronaviruso krizės 
aplinkybėmis, reikalauti, kad visos išorės 
bendrovės, teikiančios paslaugas 
Parlamentui, užtikrintų savo darbuotojų 
darbo teises ir darbo sąlygas ir griežtai 
laikytųsi dėl COVID-19 krizės vyriausybės 
priimtų priemonių;
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Pranešimas A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas
2019/2056(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
160 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

160. ragina generalinį sekretorių ir Biurą 
išnagrinėti visas galimybes siekiant rasti 
teisingą problemos sprendimą ir kartu 
užtikrinti, kad Parlamento finansiniai 
įsipareigojimai būtų kuo mažesni, nes jie 
susiję su mokesčių mokėtojų pinigais, taip 
pat informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie priemones, 
kurių buvo imtasi šiuo tikslu;

160. ragina generalinį sekretorių ir 
Biurą, visapusiškai laikantis Europos 
Parlamento narių statuto nuostatų, visų 
pirma 27 straipsnio 1 ir 2 dalies, 
išnagrinėti visas galimybes siekiant rasti 
teisingą problemos sprendimą ir kartu 
užtikrinti, kad Parlamento finansiniai 
įsipareigojimai būtų kuo mažesni, nes jie 
susiję su mokesčių mokėtojų pinigais, taip 
pat informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie priemones, 
kurių buvo imtasi šiuo tikslu;

Or. en


