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12.4.2018 A8-0137/28 

Pakeitimas 28 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. atkakliai teigia, kad įgyvendinant į 

rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvą 

Sąjungos biudžetas turi būti pristatomas 

atsižvelgiant į Sąjungos DFP politinius 

tikslus; taip pat, atsižvelgiant į DFP po 

2020 m., primena, kad Sąjungos biudžetas 

turėtų būti tikras Europos pridėtinės vertės 

biudžetas, kuriuo siekiama bendrų 

Sąjungos tikslų, kuriais skatinamas tvarus 

visos Sąjungos ekonominis ir socialinis 

vystymasis, kurio pavienės valstybės narės 

pačios pasiekti negali, ir todėl neturėtų 

būti vertinamas vien kaip atskirų valstybių 

grynasis likutis ar nauda; 

4. atkakliai teigia, kad įgyvendinant į 

rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvą 

Sąjungos biudžetas turi būti pristatomas 

atsižvelgiant į Sąjungos DFP politinius 

tikslus; taip pat, atsižvelgiant į DFP po 

2020 m., primena, kad Sąjungos biudžetas 

turėtų būti tikras Europos pridėtinės vertės 

biudžetas, kuriuo būtų siekiama bendrų 

Sąjungos tikslų, kuriais skatinamas tvarus 

visos Sąjungos ekonominis ir socialinis 

vystymasis, daugiau nepažeidžiant nė 

vienos valstybės narės kompetencijos 

sričių; 

Or. en 



 

AM\1150790LT.docx  PE618.415v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.4.2018 A8-0137/29 

Pakeitimas 29 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Komisiją įvykdyti pradinį 

20 proc. finansavimo tikslą į įvairias 

Sąjungos finansavimo programas 

integruojant klimato politikos veiksmus; 

10. ragina Komisiją įvykdyti pradinį 

20 proc. finansavimo tikslą į įvairias 

Sąjungos finansavimo programas 

integruojant klimato politikos veiksmus, 

tačiau tuo nepagrįsti kitų išlaidų; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Pakeitimas 30 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Komisiją padidinti 

migracijos politikos finansavimo 

skaidrumą, kaip savo 2016 m. metinėje 

ataskaitoje rekomenduoja Audito Rūmai, 

ir aktyviai stebėti viešųjų pirkimų 

procedūras, kai jos vykdomos esant 

nepaprastajai padėčiai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Pakeitimas 31 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad nėra 

pakankamai informacijos tam, kad 

finansinės priemonės būtų tinkamai 

įvertintos, ir visų pirma atsižvelgiant į jų 

socialinį poveikį ir poveikį aplinkai; 

pabrėžia, kad finansinėmis priemonėmis 

galima papildyti dotacijas, bet šios 

priemonės neturėtų būti naudojamos 

vietoj dotacijų; 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad nėra 

pakankamai informacijos tam, kad 

finansinės priemonės būtų tinkamai 

įvertintos, ir visų pirma atsižvelgiant į jų 

socialinį poveikį ir poveikį aplinkai; 

pabrėžia, kad ir finansinės priemonės, ir 

dotacijos turėtų būti panaikintos; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Pakeitimas 32 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pažymi, kad valdymo būdas klaidų 

lygiui daro ribotą poveikį, nes Audito 

Rūmai nustatė tokį pat apskaičiuotą klaidų 

lygį išlaidose, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 

narėmis, ir visose kitose Komisijos 

tiesiogiai valdomose veiklos išlaidose, t. y. 

3,3 proc.; 

25. pažymi, kad valdymo būdas klaidų 

lygiui daro ribotą poveikį, nes Audito 

Rūmai nustatė tokį pat apskaičiuotą klaidų 

lygį išlaidose, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 

narėmis, ir visose kitose Komisijos 

tiesiogiai valdomose veiklos išlaidose, t. y. 

3,3 proc.; pažymi, kad dėl to kyla 

klausimas, susijęs su Komisijos vykdomo 

tiesioginio valdymo reikšme ar pridėtine 

verte, ir pasisako už tai, kad valstybėms 

narėms būtų suteikta daugiau veiksmų 

laisvės; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Pakeitimas 33 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito 

Rūmai nustatė didžiausią apskaičiuotą 

klaidų lygį kaimo plėtros, aplinkos, klimato 

ir žuvininkystės politikos veiksmų 

pakategorės išlaidose (4,9 proc.), 

ekonominės, socialinės ir teritorinės 

sanglaudos išlaidose (4,8 proc.) ir 

konkurencingumo augimui ir darbo vietų 

kūrimui skatinti išlaidose (4,1 proc.), o 

administracinėse išlaidose nustatytas 

mažiausias apskaičiuotas klaidų lygis 

(0,2 proc.); 

26. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito 

Rūmai nustatė didžiausią apskaičiuotą 

klaidų lygį kaimo plėtros, aplinkos, klimato 

ir žuvininkystės politikos veiksmų 

pakategorės išlaidose (4,9 proc.), 

ekonominės, socialinės ir teritorinės 

sanglaudos išlaidose (4,8 proc.) ir 

konkurencingumo augimui ir darbo vietų 

kūrimui skatinti išlaidose (4,1 proc.), o 

administracinėse išlaidose nustatytas 

mažiausias apskaičiuotas klaidų lygis 

(0,2 proc.); taigi mano, kad atotrūkis tarp 

Komisijos ir veiklos lygmens yra susijęs su 

apskaičiuotu klaidų lygiu, ir dėl to 

pirmenybę linkstama teikti vietos 

subjektams; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Pakeitimas 34 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. apgailestauja, kad išaugo bendras 

Sąjungos biudžeto finansinės rizikos 

poveikis, susidarė dideli ilgalaikiai 

įsipareigojimai, garantijos ir teisiniai 

įsipareigojimai, o tai reiškia, kad ateityje 

būtina taikyti rūpestingą valdymą; 

52. apgailestauja, kad išaugo bendras 

Sąjungos biudžeto finansinės rizikos 

poveikis, susidarė dideli ilgalaikiai 

įsipareigojimai, garantijos ir teisiniai 

įsipareigojimai, o tai reiškia, kad ateityje 

būtina taikyti rūpestingą valdymą ir 

taupumą; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Pakeitimas 35 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. primena, kad Sąjunga vis labiau 

naudojasi finansinėmis priemonėmis, ir 

apgailestauja, kad įsteigus ESIF sukurtos 

naujos valdymo priemonės taikant 

nepatenkinamo lygmens viešąją kontrolę, 

todėl prireikia atidesnės Parlamento 

priežiūros; pabrėžia, kad bet kokie 

pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų smarkiai pagerintų ESIF 

geografinę aprėptį; primena, kad ESIF 

turėtų būti papildoma investicijų didinimo 

priemonė, nes sanglaudos politika turėtų 

ir toliau būti Sąjungos investicijų politika; 
tačiau atkreipia dėmesį į šio fondo 

sėkmingą įgyvendinimą ir didelę sutelkto 

privataus kapitalo dalį ir patvirtina 

tolesnius patobulinimus, dėl kurių susitarta 

didesnio jo skaidrumo klausimu derybose 

dėl EFSI trukmės pratęsimo, vadinamojo 

EFSI 2.0; ragina Audito Rūmus stiprinti 

ESI fondų planavimo ir išlaidų etapo 

apžvalgą; 

53. primena, kad Sąjunga vis labiau 

naudojasi finansinėmis priemonėmis, ir 

apgailestauja, kad įsteigus ESIF sukurtos 

naujos valdymo priemonės taikant 

nepatenkinamo lygmens viešąją kontrolę, 

todėl prireikia atidesnės Parlamento 

priežiūros; pabrėžia, kad bet kokie 

pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų smarkiai pagerintų ESIF 

geografinę aprėptį; atkreipia dėmesį į šio 

fondo sėkmingą įgyvendinimą ir didelę 

sutelkto privataus kapitalo dalį ir patvirtina 

tolesnius patobulinimus, dėl kurių susitarta 

didesnio jo skaidrumo klausimu derybose 

dėl EFSI trukmės pratęsimo, vadinamojo 

EFSI 2.0; ragina Audito Rūmus stiprinti 

ESI fondų planavimo ir išlaidų etapo 

apžvalgą; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Pakeitimas 36 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. pažymi, kad, vadovaujantis 

sanglaudos politikos principais, Sąjungos 

lėšos sudaro reikšmingą kai kurių 

valstybių narių išlaidų dalį ir ypač tai, kad 

devyniose valstybėse narėse (Lietuvoje, 

Bulgarijoje, Latvijoje, Rumunijoje, 

Vengrijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Estijoje 

ir Slovakijoje) su ESI fondais susiję 

neįvykdyti įsipareigojimai sudaro daugiau 

nei 15 proc. bendrųjų valdžios sektoriaus 

išlaidų siekiančią paramą; ragina 

Komisiją parengti teigiamą reklamos 

kampaniją, siekiant išsamiau informuoti 

šių šalių piliečius apie tiesioginę jų 

narystės naudą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Pakeitimas 37 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. pabrėžia, kad Sąjungos lėšų suma ir 

jų gavimo laikas gali turėti nemenką 

makroekonominį poveikį, pavyzdžiui, 

investicijoms, augimui ir darbo vietų 

kūrimui; 

58. pabrėžia, kad Sąjungos lėšų suma ir 

jų gavimo laikas gali turėti nemenką 

makroekonominį poveikį, pavyzdžiui, 

investicijoms, augimui ir darbo vietų 

kūrimui, ir gali lemti tai, kad kai kurioms 

valstybėms narėms gali trūkti itin 

reikiamų finansinių pajėgumų; 

Or. en 

 

 

 


