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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Pakeitimas 1
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

D. kadangi vadovaujantis SESV 
311 straipsniu Sąjunga turi apsirūpinti 
priemonėmis, būtinomis jos tikslams 
pasiekti ir politikai įgyvendinti, ir visas jos 
biudžetas bus finansuojamas nuosavais 
ištekliais;

D. kadangi vadovaujantis SESV 
311 straipsniu Sąjunga turi apsirūpinti 
priemonėmis, būtinomis jos tikslams 
pasiekti ir politikai įgyvendinti, ir visas jos 
biudžetas bus finansuojamas nuosavais 
ištekliais ir kadangi Tarybos prašoma 
prieš priimant naują sprendimą 
konsultuotis su Parlamentu dėl nuosavų 
išteklių reformos ir taip pat yra 
reikalaujama, kad ji, prieš priimdama 
reglamentus dėl priemonių, kuriomis 
siekiama įdiegti nuosavų išteklių sistemą, 
gautų Parlamento sutikimą;

Pakeitimas 2
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

J. kadangi ES būtina, kad ir jos biudžete, ir 
jos biudžetinėje procedūroje būtų 
visapusiškai atsižvelgta į skaidrią ir 
demokratinę parlamentinio sprendimų 
priėmimo ir kontrolės proceso esmę, 
remiantis pagarba vieningumo ir 
universalumo principams, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad būtų įtrauktos visos 

J. kadangi ES būtina, kad ir jos biudžete, ir 
jos biudžetinėje procedūroje būtų 
visapusiškai atsižvelgta į skaidrią ir 
demokratinę parlamentinio sprendimų 
priėmimo ir kontrolės proceso esmę, 
remiantis pagarba vieningumo ir 
universalumo principams, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad būtų įtrauktos visos 



PE497.813v01-00 4/8 AD\915271LT.doc

LT

įplaukos ir išlaidos, netikslinant jų viena 
kitos atžvilgiu, ir kad būtų surengtos viešos 
diskusijos bei balsavimas ir dėl įplaukų, ir 
dėl išlaidų;

įplaukos ir išlaidos, netikslinant jų viena 
kitos atžvilgiu, ir kad būtų surengtos viešos 
diskusijos bei parlamentinis balsavimas ir 
dėl įplaukų, ir dėl išlaidų;

Pakeitimas 3
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

7. primena, kad vadovaujantis SESV 
310 straipsniu ES biudžete rodomos 
įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos 
ir todėl biudžete negali susidaryti valstybės 
skola;

7. primena, kad vadovaujantis SESV 
310 straipsniu ES biudžete rodomos 
įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos 
ir todėl biudžete negali susidaryti valstybės 
deficitas;

Pakeitimas 4
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

8. pabrėžia, kad ES biudžetas yra 
investicinis biudžetas ir kad 94 proc. visų 
jo įplaukų investuojama į pačias valstybes 
nares arba skiriama Sąjungos išorės 
prioritetams finansuoti; atkreipia ypatingą 
dėmesį į tai, kad viešosios investicijos
regionams ir valstybėms narėms būtų labai 
sumažintos arba neįmanomos be ES 
biudžeto indėlio; mano, kad bet koks ES 
biudžeto sumažinimas neišvengiamai 
apribotų augimą ir visos Sąjungos ūkio 
konkurencinę jėgą;

8. pabrėžia, kad ES biudžetas yra visų 
pirma investicinis biudžetas ir kad 94 proc. 
visų jo įplaukų investuojama pačiose 
valstybėse narėse arba skiriama Sąjungos 
išorės prioritetams finansuoti; atkreipia 
ypatingą dėmesį į tai, kad viešosios 
investicijos regionams ir valstybėms 
narėms būtų labai sumažintos arba 
neįmanomos be ES biudžeto indėlio; mano, 
kad bet koks ES biudžeto sumažinimas 
neišvengiamai apribotų augimą ir visos 
Sąjungos ūkio konkurencinę jėgą;
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Pakeitimas 5
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

22. primena savo poziciją, kad, 
atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į 
kuriuos pateikti atsaką raginama 
įgyvendinant BŽŪP, įvairovę, per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį turėtų 
būti bent išsaugotos 2013 m. biudžetiniais 
metais BŽŪP skirtos sumos; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP 
antrajam ramsčiui, smarkiai 
prisidedančiam investuojant ir kuriant 
darbo vietas kaimo vietovėse ir didinant 
žemės ūkio sektoriaus efektyvumą bei 
konkurencingumą;

primena savo poziciją, kad, atsižvelgiant į 
uždavinių, iššūkių ir tikslų, į kuriuos 
pateikti atsaką raginama įgyvendinant 
BŽŪP, įvairovę, per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį turėtų būti bent 
išsaugotos 2013 m. biudžetiniais metais 
BŽŪP skirtos sumos; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia žemės ūkio svarbą maisto 
saugumui visose valstybėse narėse ir 
svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP antrajam 
ramsčiui, smarkiai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo 
vietovėse ir didinant žemės ūkio sektoriaus 
efektyvumą bei konkurencingumą;

Pakeitimas 6
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

24. mano, kad bendra laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvei skirta suma tinkamai 
neatspindi šios srities stiprinimo pagal 
Lisabonos sutartį ir jos didėjančių 
uždavinių bei iššūkių;

24. mano, kad bendra laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvei skirta suma tinkamai 
neatspindi šios srities stiprinimo pagal 
Lisabonos sutartį ir jos didėjančių 
uždavinių bei iššūkių, ypač kovojant su 
nusikalstamumu, imigracijos srityje bei 
vykdant prieglobsčio politiką;

Pakeitimas 7
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos



PE497.813v01-00 6/8 AD\915271LT.doc

LT

26 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

26. pakartoja savo poziciją, kad Sutartimis 
ES pavestoms naujoms funkcijoms vykdyti 
bus reikalingas atitinkamas papildomas 
finansavimas, palyginti su 2007–2013 m. 
DFP, kad Sąjunga turėtų galimybę atlikti 
savo vaidmenį kaip pasaulinio masto 
veikėja, kartu laikydamasi duotų pažadų, 
visų pirma dėl Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų įgyvendinimo iki 2015 m.; pabrėžia 
ES pagalbos papildomumą valstybių narių 
teikiamos pagalbos atžvilgiu ir jos 
skatinamąjį poveikį intervencijos 
regionuose, kai dvišalė pagalba nėra 
teikiama, požiūriu; ypač remia bendrą 
valstybių narių ir ES veiksmų 
programavimą;

26. pakartoja savo poziciją, kad Sutartimis 
ES pavestoms naujoms funkcijoms vykdyti 
bus reikalingas atitinkamas papildomas 
finansavimas, palyginti su 2007–2013 m. 
DFP, kad Sąjunga turėtų galimybę atlikti 
savo vaidmenį kaip pasaulinio masto 
veikėja ir užtikrinti, kad bus įgyvendinti 
jos siekiai skatinant demokratiją, taiką, 
solidarumą, stabilumą ir skurdo 
mažinimą kaimyninėse šalyse ir šalyse 
partnerėse, kartu laikydamasi duotų 
pažadų, visų pirma dėl Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų įgyvendinimo iki 
2015 m.; pabrėžia ES pagalbos 
papildomumą valstybių narių teikiamos 
pagalbos atžvilgiu ir jos skatinamąjį 
poveikį intervencijos regionuose, kai 
dvišalė pagalba nėra teikiama, požiūriu; 
ypač remia bendrą valstybių narių ir ES 
veiksmų programavimą; pabrėžia, kad 
didėja Sąjungos tarptautinė atsakomybė ir  
kad kuriamos naujos priemonės, įskaitant 
Europos išorės veiksmų tarnybą; pabrėžia 
būtinybę, kad jos siekiai vystyti bendrą 
užsienio, saugumo ir gynybos politiką 
duotų rezultatų;

Pakeitimas 8
Preliminarus pranešimo projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
62 dalis

Biudžeto komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(pranešimo projektas PE 496.558v01-00)

Pakeitimas

62. reiškia savo norą pradėti svarbias 
diskusijas su Taryba ir dėl DFP 
reglamento, ir dėl Tarpinstitucinio 

62. reiškia savo norą pradėti svarbias 
diskusijas su Taryba ir dėl DFP 
reglamento, ir dėl Tarpinstitucinio 
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susitarimo dėl geresnės teisėkūros, ir, 
atsižvelgdamas į lapkričio 22–23 d. 
vyksiantį Europos Vadovų Tarybos 
susitikimą, prašo Tarybos intensyviau 
palaikyti ryšius visais lygmenimis;

susitarimo dėl geresnės teisėkūros, ir, 
atsižvelgdamas į lapkričio 22–23 d. 
vyksiantį Europos Vadovų Tarybos 
susitikimą, prašo Tarybos intensyviau 
palaikyti ryšius visais lygmenimis; 
pabrėžia poreikį kaip galima greičiau 
pasiekti galutinį susitarimą dėl DFP, 
kadangi bet koks vėlavimas neigiamai 
paveiktų ES biudžeto išlaidų veiksmingą 
panaudojimą, atsižvelgiant į iššūkius, su 
kuriais dėl finansų krizės šiuo metu 
susiduria Europos ekonomika;
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