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Pakeitimas 1
Vangelis Meimarakis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. atkreipia dėmesį į EAR specialiąją 
ataskaitą Nr. 32/2018 („Europos 
Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondas. Tai lanksti priemonė, 
tačiau reikia skirti dėmesio konkrečioms 
sritims“); ragina Komisiją nedelsiant 
atsižvelgti į likusias rekomendacijas; 
pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ES 
patikos fondo finansuojami projektai 
papildytų pagal kitas ES priemones 
vykdomus veiksmus ir valstybių narių ar 
kitų paramos teikėjų finansuojamus 
veiksmus; atkreipia dėmesį į žemą 
valstybių narių ir kitų paramos teikėjų 
įnašų lygį, dėl kurio kyla abejonių dėl ES 
patikos fondo naudojimo pagrįstumo;

Or. en

Pakeitimas 2
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
„Nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: reikia 
daugiau pastangų“, kurioje teigiama, kad 
dažnai trūksta skaidrumo, susijusio su 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
naudojamomis Sąjungos lėšomis, ypač 
tais atvejais, kai lėšos pagal subrangos 
sutartį perduodamos valdyti JT 
organams; ragina Komisiją patobulinti 

2. labai palankiai vertina pilietinės 
visuomenės pastangas visame pasaulyje 
propaguoti ir ginti žmogaus teises, ypač 
tuo metu, kai mažėja pilietinės 
visuomenės erdvės ir abejojama žmogaus 
teisių visuotinumu; pabrėžia, jog svarbu, 
kad būsimoje daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) ES sustiprintų savo 
paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms; nors ir pritardamas, kad 
svarbu taikyti skaidrumo ir atskaitomybės 
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savo sistemas, kad būtų galima atsekti, 
kaip naudojamos NVO valdomos lėšos ir 
užtikrinti, kad būtų teisingai taikomos 
taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į 
Europos Audito Rūmų rekomendacijas, ir 
tai patikrinti;

principus išleidžiant viešąsias lėšas 
pilietinei visuomenei, susirūpinęs pažymi, 
kad kai kurie atkaklūs šia linkme 
nukreipti raginimai iš tiesų slepia 
klastingus planus, kuriais siekiama 
užčiaupti pilietinę visuomenę ir kritiškus 
balsus skatinant įtarimus ir perdėtą 
biurokratiją;

Or. en

Pakeitimas 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
„Nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: reikia 
daugiau pastangų“, kurioje teigiama, kad 
dažnai trūksta skaidrumo, susijusio su 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
naudojamomis Sąjungos lėšomis, ypač tais 
atvejais, kai lėšos pagal subrangos sutartį 
perduodamos valdyti JT organams; ragina 
Komisiją patobulinti savo sistemas, kad 
būtų galima atsekti, kaip naudojamos NVO 
valdomos lėšos ir užtikrinti, kad būtų 
teisingai taikomos taisyklės ir procedūros, 
atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų 
rekomendacijas, ir tai patikrinti;

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
(„Nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: būtina 
daugiau pastangų“); pabrėžia, kad Audito 
Rūmai nustatė, jog išorės veiksmų srityje 
Komisijos vykdoma nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) vadovaujamų 
projektų atranka iš esmės yra skaidri ir 
kad Komisija paprastai pateikdavo 
duomenis apie humanitarinę pagalbą ir 
paramą vystymuisi pagal tarptautinius 
skaidrumo standartus; vis dėlto pažymi, 
kad dažnai trūksta skaidrumo, susijusio su 
NVO naudojamų Sąjungos lėšų 
įgyvendinimu, ypač tais atvejais, kai lėšos 
pagal subrangos sutartį perduodamos 
valdyti JT organams; be to, pažymi, kad 
pagal dabartinę reglamentavimo sistemą 
NVO nenustatyta jokių papildomų 
skaidrumo reikalavimų, palyginti su kitais 
paramos gavėjais; ragina Komisiją toliau 
gerinti savo sistemas, kad būtų galima 
atsekti, kaip naudojamos NVO valdomos 
lėšos, ir užtikrinti, kad būtų teisingai 
taikomos taisyklės ir procedūros, 
atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų 
rekomendacijas, ir tą taikymą patikrinti, 
taip pat sudaryti sąlygas įvertinti visų 
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įgyvendinančių subjektų deklaruotas 
išlaidas; atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
pradėjo veikti vieša interneto svetainė 
„EU Aid Explorer“, kurioje pateikiami 
visi paskelbti ES institucijų ir valstybių 
narių išorės pagalbos duomenys;

Or. en

Pakeitimas 4
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
„Nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: reikia 
daugiau pastangų“, kurioje teigiama, kad 
dažnai trūksta skaidrumo, susijusio su 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
naudojamomis Sąjungos lėšomis, ypač 
tais atvejais, kai lėšos pagal subrangos 
sutartį perduodamos valdyti JT organams; 
ragina Komisiją patobulinti savo sistemas, 
kad būtų galima atsekti, kaip naudojamos 
NVO valdomos lėšos ir užtikrinti, kad būtų 
teisingai taikomos taisyklės ir procedūros, 
atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų 
rekomendacijas, ir tai patikrinti;

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
„Nevyriausybinių organizacijų 
įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: reikia 
daugiau pastangų“, kurioje daroma išvada, 
kad Komisija nebuvo pakankamai skaidri 
NVO naudojamų ES lėšų klausimu, ypač 
tais atvejais, kai lėšos pagal subrangos 
sutartį perduodamos valdyti JT organams; 
ragina Komisiją patobulinti savo sistemas, 
kurias taikant atsekama, kaip naudojamos 
NVO valdomos lėšos, įvairiose tarnybose 
nuosekliai interpretuoti taikytinas 
Finansinio reglamento taisykles ir 
užtikrinti, kad būtų teisingai taikomos 
taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į 
Europos Audito Rūmų rekomendacijas, ir 
tai patikrinti;

Or. it

Pakeitimas 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina dėti pastangas siekiant 
pašalinti trūkumus, susijusius su 
netiesioginiu ES lėšų valdymu kai kuriose 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės 
(PNPP) paramą gaunančiose šalyse; 
susirūpinęs pažymi, kad Turkijai 
skirtomis PNPP lėšomis beveik 
neatsižvelgta į pagrindines vertybes, 
įskaitant spaudos laisvę ir teisingumo 
nešališkumą, o Komisija ribotai taikė 
paramos teikimo sąlygas, kad paremtų 
reformas prioritetiniuose demokratijos ir 
teisinės valstybės sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 6
Lars Patrick Berg

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
pagal iš dalies pakeistą priemonę, kuria 
prisidedama prie stabilumo ir taikos 
(IcSP), buvo pradėtos įgyvendinti 
pirmosios gebėjimų stiprinimo priemonės; 
pabrėžia, kad šie veiksmai turėtų būti 
vykdomi atsižvelgiant į bendrą saugumo 
sektoriaus reformos procesą; ragina 
imantis ilgalaikių veiksmų, finansuojamų 
pagal IcSP ar kitas priemones, aktyviau 
stebėti pažangą trumpalaikių 
stabilizavimo veiksmų srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Özlem Demirel

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
pagal iš dalies pakeistą priemonę, kuria 
prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), 
buvo pradėtos įgyvendinti pirmosios 
gebėjimų stiprinimo priemonės; pabrėžia, 
kad šie veiksmai turėtų būti vykdomi 
atsižvelgiant į bendrą saugumo sektoriaus 
reformos procesą; ragina imantis 
ilgalaikių veiksmų, finansuojamų pagal 
IcSP ar kitas priemones, aktyviau stebėti 
pažangą trumpalaikių stabilizavimo 
veiksmų srityje;

3. nepritaria tam, kad 2018 m. būtų 
pradėtos įgyvendinti pirmosios gebėjimų 
stiprinimo priemonės pagal iš dalies 
pakeistą priemonę, kuria prisidedama prie 
stabilumo ir taikos (IcSP); primena, kad iš 
dalies pakeitus IcSP taikymo sritį, kad 
būtų finansuojamos karinės priemonės, 
kompromituojamas jos civilinis pobūdis ir 
pažeidžiamas ES sutarties 41 (2) 
straipsnis bei ankstesnis SESV 209 ir 208 
straipsnių tikslas ir kad IcSP, 
finansuojama ES paramos vystymuisi 
lėšomis, turėtų būti skirta tik civilinėms 
priemonėms finansuoti ir pagrindinėms 
nestabilumo ir konfliktų priežastims 
šalinti; taigi IcSP yra skirta skurdui 
šalinti, ginklams neplatinti, 
nusiginklavimui, demobilizacijai ir 
reintegracijai, konfliktų prevencijai, 
tarpininkavimui ir taikiam konfliktų 
sprendimui;

Or. en

Pakeitimas 8
Vangelis Meimarakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atsižvelgdamas į Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę (PNPP II), 
atkreipia dėmesį į nuolatinius narystės 
siekiančių šalių administracinių gebėjimų 
trūkumus, dėl kurių mažėja gebėjimas 
panaudoti lėšas pagal netiesioginio 
valdymo principą; pabrėžia, kad, kaip 
nurodyta Audito Rūmų 2018 m. 
specialiojoje ataskaitoje dėl Turkijai 
skiriamo PNPP finansavimo, pažanga 
tokiose jautriose srityse, kaip teisinė 
valstybė ir pilietinė visuomenė priklauso 
ne tik nuo PNPP finansavimo, bet ir, dar 
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svarbiau, nuo valdžios institucijų politinės 
valios; mano, jog dabar kaip niekad 
svarbu, kad Komisija, remdama reformas 
prioritetiniuose Turkijos sektoriuose, pvz., 
teisinės valstybės ir valdymo srityse, 
taikytų paramos teikimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 9
Lars Patrick Berg

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų 
Sąjungos gynybos pastangų, kurios 
dedamos įgyvendinant Sąjungos veiklą 
pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką 
(BSGP) (nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal 
kitą daugiametę finansinę programą 
(DFP).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 10
Özlem Demirel

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 
saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal 
kitą daugiametę finansinę programą 
(DFP).

4. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pateiktas 
rekomendacijas; ragina Komisiją, kaip 
Sutarčių sergėtoją, užtikrinti griežtą ES 
sutarties 41 straipsnio 2 dalies taikymą; 
todėl primygtinai ragina nutraukti visas 
Sąjungos gynybos pastangas, kurios 
dedamos įgyvendinant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP (PESCO, EGPPP, EGF, 
suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje 
ir kt.);

Or. en

Pakeitimas 11
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų 
Sąjungos gynybos pastangų, kurios 
dedamos įgyvendinant Sąjungos veiklą 
pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką 
(BSGP) (nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina atlikti labiau 
nepriklausomus ir viešai prieinamus ES 
civilinio ir karinio saugumo ir karinių 
priemonių vertinimus, visų pirma ES 
karinių mokymo misijų, karinių subjektų 
pajėgumų stiprinimo trečiosiose šalyse 
(pajėgumų stiprinimo remiant saugumą ir 
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gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal 
kitą daugiametę finansinę programą 
(DFP).

vystymąsi naudojant IcSP) ir sienų bei 
migracijos valdymo priemonių 
vertinimus;

Or. en

Pakeitimas 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 
saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal kitą 
daugiametę finansinę programą (DFP).

4. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą; įsipareigoja užtikrinti visų 
Sąjungos gynybos pastangų, kurios 
dedamos įgyvendinant Sąjungos veiklą 
pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką 
(BSGP) (nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal kitą 
daugiametę finansinę programą (DFP).

Or. fr
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Pakeitimas 13
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 
saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal 
kitą daugiametę finansinę programą (DFP).

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 
saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, geresnis 
valstybių narių karinių pajėgumų 
koordinavimas ir Europos gynybos 
sąjungos kūrimas yra svarbūs Sąjungos 
tikslai pagal kitą daugiametę finansinę 
programą (DFP).

Or. it

Pakeitimas 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 

4. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos 
srities peržiūrą ir pritaria pateiktoms 
rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip 
Sutarčių sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos 
gynybos pastangų, kurios dedamos 
įgyvendinant Sąjungos veiklą pagal bendrą 
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saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti 
sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal 
kitą daugiametę finansinę programą (DFP).

saugumo ir gynybos politiką (BSGP) 
(nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO), Europos 
gynybos pramonės plėtros programos 
(EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), 
suderintos metinės peržiūros gynybos 
srityje ir kt.), suderinamumą ir prireikus 
užtikrinti sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos 
technologinė ir pramoninė bazė, valstybių 
narių karinių pajėgumų stiprinimas ir 
Europos gynybos sąjungos kūrimas turi 
būti vienas iš pagrindinių Sąjungos tikslų 
pagal kitą daugiametę finansinę programą 
(DFP);

Or. en

Pakeitimas 15
Vangelis Meimarakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. ragina Komisiją įvertinti, ar teisėta 
panaikinti Europos Parlamento biudžeto 
funkciją, kaip numatyta Tarybos 
sprendimuose dėl EGA ir nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo 
steigimo; primena, kad atitinkamose ES 
sutarties 45 straipsnio 2 dalyje ir 46 
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 
sprendimai turi būti priimami kvalifikuota 
balsų dauguma be veto nuostatos; 
primena, kad pagal ES sutarties 42 
straipsnį Europos Parlamento biudžeto 
funkcija gali būti panaikinta tik veiklos 
išlaidų atveju ir tam reikia vieningo 
Tarybos sprendimo; pabrėžia, kad Taryba 
niekada nepriėmė tokio sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 16
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Sergey Lagodinsky
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. primygtinai pabrėžia, kad reikia 
griežtai stebėti Pabėgėlių Turkijoje 
rėmimo priemonės lėšų naudojimą, 
užtikrinant, kad jos būtų nuosekliai 
skiriamos pabėgėlių projektams ir nebūtų 
naudojamos jokiems kitiems tikslams; 
ragina Komisiją reguliariai pranešti 
biudžeto valdymo institucijai apie 
veiksmų, finansuojamų pagal pagrindinį 
teisinį pagrindą, suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 17
Urmas Paet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. yra susirūpinęs dėl nepakankamo 
ES finansuojamų projektų matomumo, 
pabrėžia, kad reikia gerinti ES finansinių 
priemonių matomumą ir stiprinti jų 
papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 18
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4 b. yra susirūpinęs dėl to, kad kitų 
finansinių priemonių, kaip antai patikos 
fondų, naudojimas kartu su ES biudžeto 
lėšomis siekiant įgyvendinti ES politiką 
gali pakenkti atskaitomybei ir 
skaidrumui; tikisi, kad ateityje įsigaliojus 
naujai išorės finansavimo priemonei 
KVTBP palaipsniui bus nutrauktas 
patikos fondų naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 19
Vangelis Meimarakis

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 b. apgailestauja dėl nepakankamo 
administracinių ir biudžetinių 
(finansinių) procedūrų, susijusių su 
civilinėmis BSGP misijomis, lankstumo; 
pakartoja savo nuomonę, kad Komisija 
turėtų nustatyti specialias viešųjų pirkimų 
taisykles krizių valdymo priemonėms 
pagal BSGP, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos greitai ir lanksčiai 
vykdyti misijas;

Or. en


