
AM\1190850LT.docx PE637.857v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

16.10.2019 A9-0017/1

Pakeitimas 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. primena, kad savo 2019 m. kovo 
14 d. rezoliucijoje dėl 2020 m. biudžeto 
sudarymo bendrųjų gairių Parlamentas 
nustatė aiškius politinius 2020 m. biudžeto, 
kuris turėtų būti tiltas į būsimą Europą ir 
užtikrinti Europos pridėtinę vertę, 
prioritetus; dar kartą patvirtina, jog yra 
tvirtai pasiryžęs siekti šių prioritetų, ir 
išdėsto toliau nurodytą poziciją siekdamas 
užtikrinti tinkamą prioritetų finansavimo 
lygį tam, kad šie prioritetai būtų 
įgyvendinti;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad savo 
2019 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl 
2020 m. biudžeto sudarymo bendrųjų 
gairių Parlamentas nustatė aiškius 
politinius 2020 m. biudžeto prioritetus;
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1a. pabrėžia tai, kad Sąjungos 
biudžetas nepateikia su politiniais 
prioritetais, su kuriais piliečiai šiuo metu 
susiduria, susijusių konkrečių atsakymų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės 
ir toliau susiduria su daugybe iššūkių ir 
yra įsitikinęs, kad Sąjungos piliečiai tikisi, 
jog 2020 m. biudžetas bus veiksmingesnis, 
skaidresnis, ir labiau grindžiamas 
rezultatais bei padės sumažinti konkrečias 
administracines išlaidas ir užtikrinti tai, 
kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų 
naudojami veiksmingai ir atsakingai; taip 
pat pabrėžia poreikį tinkamai įvertinti, 
kurias lėšas būtų galima geriau valdyti 
nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti 
visapusišką subsidiarumo principo 
laikymąsi;
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2. pakartoja Parlamento nuomonę, kad 
2020 m. Sąjungos biudžetas turėtų sudaryti 
sąlygas parengti 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) ir suteikti tvirtą 
pagrindą tam, kad būtų pradėtos 
įgyvendinti naujos kartos Sąjungos 
programos ir politika; be to, primena, kad 
2020 m. yra paskutiniai dabartinės DFP 
metai, taigi ir paskutinė galimybė 
Sąjungai padaryti pažangą vykdant šiam 
laikotarpiui nustatytus politinius 
įsipareigojimus, be kita ko, siekiant ES 
klimato srities tikslo, JT darnaus 
vystymosi tikslų (DVT) ir įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
sudarant Sąjungos biudžetą turi būti 
visapusiškai įvertintas ES lyčių lygybės 
politikos priemonių poveikis ir į jį 
atsižvelgta (biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą), taip siekiant 
skatinti lyčių aspekto integravimą ir lygias 
galimybes;

2. pakartoja Parlamento nuomonę, kad 
2020 m. Sąjungos biudžetas turėtų sudaryti 
sąlygas parengti 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP);
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3. atkreipia dėmesį į Tarybos poziciją 
dėl biudžeto projekto, pagal kurią 1,51 
mlrd. EUR sumažinti įsipareigojimų 
asignavimai, palyginti su Komisijos 
pasiūlymu; mano, kad Tarybos atliktas 
asignavimų sumažinimas visiškai 
nesuderinamas su Sąjungos prioritetais, 
nėra pagrįstas gebėjimu panaudoti lėšas ir 
reiškia, kad bus panaikinti visi specialūs 
Parlamento ankstesniais biudžetiniais 
metais prašyti ir užtikrinti lėšų 
padidinimai; todėl nusprendžia apskritai į 
visas eilutes, kurių lėšas Taryba 
sumažino, vėl įrašyti biudžeto projekte 
numatytus asignavimus, kalbant ir apie 
veiklos, ir administracines išlaidas, ir 
rengdamas savo poziciją biudžeto projektu 
vadovautis kaip atskaitos tašku;

3. palankiai vertina Tarybos poziciją 
dėl biudžeto projekto, pagal kurią 
1,51 mlrd. EUR sumažinti įsipareigojimų 
asignavimai, palyginti su Komisijos 
pasiūlymu, ir ragina atlikti veiksmingą 
išlaidų peržiūrą siekiant sutaupyti kuo 
daugiau lėšų, skiriamų projektams, kurie 
iki šiol nedavė tikros pridėtinės vertės;
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11. iš esmės pritaria Komisijos 
pateiktoms decentralizuotų agentūrų 
biudžeto poreikių sąmatoms; todėl mano, 
kad bet koks Tarybos siūlomas lėšų 
sumažinimas keltų pavojų tinkamam 
agentūrų veikimui ir nesudarytų galimybių 
joms atlikti savo užduočių; siūlo tikslingai 
didinti asignavimus agentūroms, kurios 
vykdys papildomas užduotis arba dėl 
kylančių iššūkių susiduria su padidėjusiu 
darbo krūviu;

11. prašo atlikti visapusišką Europos 
agentūrų vaidmens peržiūrą iškėlus 
klausimą, ar ne geriau būtų jų užduotis ir 
tikslus pavesti esamiems Komisijos 
generaliniams direktoratams ar 
valstybėms narėms, kad būtų išvengta 
vaidmenų ir išlaidų dubliavimosi ir taip 
pat padidintas skaidrumas;
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