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Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. taigi ragina ES biudžeto įplaukų 

srityje įsteigti specialų rezervą, kuris bus 

palaipsniui papildomas kitomis 

nenumatytomis įvairiausių rūšių 

įplaukomis; mano, kad šis rezervas turėtų 

būti naudojamas siekiant patenkinti 

papildomus mokėjimų poreikius, ypač 

susijusius su bendrosios įsipareigojimų 

maržos ar DFP specialių priemonių 

mobilizavimu; 

49. taigi ragina ES biudžeto įplaukų 

srityje įsteigti specialų rezervą, kuris bus 

palaipsniui papildomas kitomis 

nenumatytomis įvairiausių rūšių 

įplaukomis ir tinkamai perkeliamas į kitus 

metus tam, kad, prireikus, suteiktų 

papildomų išlaidų finansavimo galimybių; 

mano, kad šis rezervas turėtų būti skirtas 

DFP specialiosioms priemonėms ir, 

biudžeto valdymo institucijai priėmus 

sprendimą, turėtų užtikrinti papildomų 

lėšų – tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų 

asignavimų; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Amendment  5 

José Manuel Fernandes 

PPE frakcijos vardu 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. ragina Komisiją kitoje DFP 

supaprastinti ir suderinti finansinių 

priemonių naudojimo taisykles siekiant 

kuo labiau padidinti jų taikymo 

veiksmingumą; atkreipia dėmesį į galimą 

pasiūlymą – jį reikėtų išsamiai aptarti – 

įsteigti vieną fondą, kuris apimtų 

centralizuotai valdomas ES lygmens 

finansines priemones; mano, kad reikėtų 

nustatyti aiškią struktūrą, pagal kurią būtų 

pasirenkamos skirtingų rūšių finansinės 

priemonės, skirtos įvairioms politikos 

sritims ir įvairių rūšių veiksmams 

finansuoti, ir kad atitinkamos finansinės 

priemonės turėtų būti ir toliau įrašomos į 

biudžetą atskirose biudžeto eilutėse, kad 

būtų suteikta daugiau aiškumo dėl 

investicijų; tačiau pabrėžia, kad toks 

taisyklių suderinimas negali daryti įtakos 

finansinėms priemonėms, kurias valstybės 

narės valdo pagal sanglaudos politiką arba 

išorės veiksmų srityje; 

69. ragina Komisiją kitoje DFP 

supaprastinti ir suderinti finansinių 

priemonių naudojimo taisykles siekiant 

sukurti atskirų priemonių sinergiją ir kuo 

labiau padidinti jų taikymo veiksmingumą; 

atkreipia dėmesį į galimą pasiūlymą – jį 

reikėtų išsamiai aptarti – įsteigti vieną 

fondą, kuris apimtų centralizuotai 

valdomas ES lygmens finansines 

priemones; mano, kad reikėtų nustatyti 

aiškią struktūrą, pagal kurią būtų 

pasirenkamos skirtingų rūšių finansinės 

priemonės, skirtos įvairioms politikos 

sritims ir įvairių rūšių veiksmams 

finansuoti, ir kad atitinkamos finansinės 

priemonės turėtų būti ir toliau įrašomos į 

biudžetą atskirose biudžeto eilutėse, kad 

būtų suteikta daugiau aiškumo dėl 

investicijų; tačiau pabrėžia, kad toks 

taisyklių suderinimas negali daryti įtakos 

finansinėms priemonėms, kurias valstybės 

narės valdo pagal sanglaudos politiką arba 

išorės veiksmų srityje; 

Or. en 
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Amendment  6 

José Manuel Fernandes 
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Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

105 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

105. pabrėžia, kad reikia gerokai 

padidinti išorės veiksmams skirtus 

asignavimus, kad Sąjunga galėtų atlikti 

savo vaidmenį įgyvendindama savo bendrą 

strategiją ir plėtros, kaimynystės, 

vystymosi politiką ir reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas; tikisi, kad kitoje 

DFP bus atsižvelgta į precedento 

neturinčius pietinių ir rytinių kaimyninių 

šalių, susiduriančių su konfliktais ir 

patiriančių migracijos ir pabėgėlių sukeltų 

problemų padarinius, poreikius; ragina 

skirti daugiau asignavimų siekiant 

patenkinti didėjantį humanitarinės pagalbos 

poreikį dėl gaivalinių ir žmogaus sukeltų 

nelaimių, kad būtų išvengta bet kokio 

įsipareigojimų ir mokėjimų neatitikimo; 

mano, kad Sąjunga turi padidinti 

finansavimą Jungtinių Tautų pagalbos ir 

darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA); 

105. pabrėžia, kad reikia gerokai 

padidinti išorės veiksmams skirtus 

asignavimus, kad Sąjunga galėtų atlikti 

savo vaidmenį įgyvendindama savo bendrą 

strategiją ir plėtros, kaimynystės, 

vystymosi politiką ir reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas; tikisi, kad kitoje 

DFP bus atsižvelgta į precedento 

neturinčius pietinių ir rytinių kaimyninių 

šalių, susiduriančių su konfliktais ir 

patiriančių migracijos ir pabėgėlių sukeltų 

problemų padarinius, poreikius; ragina 

skirti daugiau asignavimų siekiant 

patenkinti didėjantį humanitarinės pagalbos 

poreikį dėl gaivalinių ir žmogaus sukeltų 

nelaimių, kad būtų išvengta bet kokio 

įsipareigojimų ir mokėjimų neatitikimo; 

mano, kad Sąjunga turi padidinti 

finansavimą Jungtinių Tautų pagalbos ir 

darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA); be to, 

pabrėžia, kad papildomų išteklių reikia 

Afrikai skirtam investicijų planui 

finansuoti siekiant skatinti integracinį 

augimą ir darnų vystymąsi ir šiuo būdu 

panaikinti kai kurias pagrindines 

neteisėtos migracijos priežastis; 

Or. en 

 

 


