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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. dar kartą patvirtina principą, kad 

papildomi politiniai prioritetai turėtų būti 

siejami su papildomomis finansinėmis 

priemonėmis, nesvarbu, ar jos atsiranda 

tuo metu, kai priimama nauja DFP, ar kai 

ji vykdoma, ir pabrėžia, kad siekiant 

finansuoti naujus poreikius neturėtų būti 

kenkiama esamoms politikos kryptims ir 

programoms; be to, tikisi, kad bus 

numatytos pakankamos lankstumo 

nuostatos siekiant prisitaikyti prie 

nenumatytų aplinkybių, kurios gali 

susidaryti daugiametės finansinės 

programos laikotarpiu; 

13. pabrėžia, kad finansavimo 

poreikiai turėtų būti pasiekti atliekant šių 

programų, negalinčių sukurti realią 

pridėtinę vertę, išlaidų peržiūrą; be to, 

tikisi, kad bus numatytos pakankamos 

lankstumo nuostatos siekiant prisitaikyti 

prie nenumatytų aplinkybių, kurios gali 

susidaryti daugiametės finansinės 

programos laikotarpiu; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

82. primygtinai pabrėžia, kad DFP yra 

svarbi nuo ilgalaikių investicijų 

priklausantiems sektoriams, pvz., tvaraus 

transporto sektoriui; pabrėžia, kad 

transporto infrastruktūra yra bendrosios 

rinkos pagrindas, taip pat tvaraus augimo ir 

darbo vietų kūrimo pagrindas; pažymi, kad 

norint sukurti bendrą Europos transporto 

erdvę, sujungtą su kaimyninėmis šalimis, 

reikia didelės transporto infrastruktūros ir 

tai turi būti laikoma pagrindiniu ES 

prioritetu užtikrinant konkurencingumą ir 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą, be kita ko, ir periferinėse ir salų 

vietovėse; todėl mano, kad pagal būsimą 

DFP turėtų būti numatytas pakankamas 

finansavimas projektams, kuriais, visų 

pirma, prisidedama prie to, kad būtų 

sukurtas transeuropinio transporto tinklo 

(TEN-T) pagrindinis tinklas ir jo 

koridoriai, kurie turėtų būti plečiami 

toliau; primena 21-ojoje Klimato kaitos 

konferencijoje nustatytus su transportu 

susijusius tikslus atsižvelgiant į siekį 

kovoti su klimato kaita ir skatina valstybes 

nares investuoti į pažangų, tvarų ir 

integruotą viešąjį transportą; 

82. primygtinai pabrėžia, kad DFP yra 

svarbi nuo ilgalaikių investicijų 

priklausantiems sektoriams, pvz., tvaraus 

transporto sektoriui; pabrėžia, kad 

transporto infrastruktūra yra bendrosios 

rinkos pagrindas, taip pat tvaraus augimo ir 

darbo vietų kūrimo pagrindas; pažymi, kad 

norint sukurti bendrą Europos transporto 

erdvę, sujungtą su kaimyninėmis šalimis, 

reikia didelės transporto infrastruktūros ir 

tai turi būti laikoma pagrindiniu ES 

prioritetu užtikrinant konkurencingumą ir 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą, be kita ko, ir periferinėse ir salų 

vietovėse; atitinkamai ragina Komisiją 

persvarstyti finansavimą finansiškai 

abejotiniems projektams, kurie taip pat 

kenkia visuomenės sveikatai, kaip antai 

Turino-Liono geležinkelio linija; primena 

21-ojoje Klimato kaitos konferencijoje 

nustatytus su transportu susijusius tikslus 

atsižvelgiant į siekį kovoti su klimato kaita 

ir skatina valstybes nares investuoti į 

pažangų, tvarų ir integruotą viešąjį 

transportą; 

Or. en 
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116. mano, kad stiprus, veiksmingas ir 

aukštos kokybės viešasis administravimas 

yra būtinas norint vykdyti Sąjungos 

politiką ir atkurti pasitikėjimą bei stiprinti 

dialogą su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečiais visais 

lygmenimis; šiuo požiūriu pabrėžia 

institucijų, kurias sudaro demokratiškai 

išrinkti nariai, vaidmenį; primena, kad, 

pasak Audito Rūmų, ES institucijos, 

įstaigos ir agentūros įgyvendino tikslą 

darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc., kaip 

nustatyta jų etatų planuose; mano, kad 

joms nebeturėtų būti taikomas tokio 

pobūdžio tolesnio horizontalaus mažinimo 

principas; reiškia didžiulį pasipriešinimą 

siekiui pakartotinai pasitelkti vadinamąjį 

agentūrų darbo vietų perskirstymo fondą; 

116. mano, kad stiprus, veiksmingas ir 

aukštos kokybės viešasis administravimas 

yra būtinas norint vykdyti Sąjungos 

politiką ir atkurti pasitikėjimą bei stiprinti 

dialogą su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečiais visais 

lygmenimis; šiuo požiūriu pabrėžia 

institucijų, kurias sudaro demokratiškai 

išrinkti nariai, vaidmenį; primena, kad, 

pasak Audito Rūmų, ES institucijos, 

įstaigos ir agentūros įgyvendino tikslą 

darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc., kaip 

nustatyta jų etatų planuose; laikosi 

nuomonės, kad ir toliau turėtų būti 

leidžiama atlikti mažinimą, jei jis 

pagrįstas realių poreikių vertinimu ir, kai 

įmanoma, bendras funkcijų sujungimu; 

ragina nuodugniai persvarstyti ES 

administracines išlaidas, siekiant iš esmės 

jas sumažinti; 

Or. en 

 

 

 


