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Pakeitimas17
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
I dalies 10 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Neatidėliotinos pagalbos rezervas 
skirtas skubiai reaguoti į trečiosiose šalyse
dėl įvykių, kurių nebuvo galima numatyti 
sudarant biudžetą, atsiradusius konkrečius 
pagalbos poreikius, visų pirma
humanitarinių operacijų, tačiau taip pat 
civilinėms krizėms valdyti, apsaugai ir 
ypatingiems sunkumams, atsirandantiems 
dėl migracijos srautų prie Sąjungos išorės 
sienų, jeigu to reikia pagal aplinkybes.

10. Neatidėliotinos pagalbos rezervas 
skirtas skubiai reaguoti į trečiosiose šalyse 
dėl įvykių, kurių nebuvo galima numatyti 
sudarant biudžetą, atsiradusius konkrečius 
pagalbos poreikius; jis numatytas išimtinai
humanitarinių operacijų ir civilinės saugos 
poreikiams.

Or. de

Pakeitimas 18
Anneli Jäätteenmäki

Susitarimo projektas
I dalies 10 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatidėliotinos pagalbos rezervas skirtas 
skubiai reaguoti į trečiosiose šalyse dėl 
įvykių, kurių nebuvo galima numatyti 
sudarant biudžetą, atsiradusius konkrečius 
pagalbos poreikius, visų pirma 
humanitarinių operacijų, tačiau taip pat 
civilinėms krizėms valdyti, apsaugai ir 
ypatingiems sunkumams, atsirandantiems 
dėl migracijos srautų prie Sąjungos išorės 
sienų, jeigu to reikia pagal aplinkybes. 

Neatidėliotinos pagalbos rezervas skirtas 
skubiai reaguoti į trečiosiose šalyse dėl 
įvykių, kurių nebuvo galima numatyti 
sudarant biudžetą, atsiradusius konkrečius 
pagalbos poreikius, visų pirma 
humanitarinių operacijų, tačiau taip pat 
civilinėms krizėms valdyti, apsaugai ir 
ypatingiems sunkumams, atsirandantiems 
dėl migracijos srautų prie Sąjungos išorės 
sienų, jeigu to reikia pagal aplinkybes; 
tačiau ir tokiais atvejais pagalba turi būti 
sutelkta į trečiąsias šalis.

Or. fi
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Pakeitimas 19
Nadezhda Neynsky

Susitarimo projektas
I dalies 10 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam rezervui nustatoma metinė [xxx] mln. 
EUR suma (2011 m. kainomis), kuri gali 
būti panaudota iki n + 1 metų pagal 
Finansinį reglamentą. Šis rezervas 
įtraukiamas į Europos Sąjungos bendrąjį 
biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia 
naudojama iš praėjusių metų perkelta 
metinė sumos dalis pagal perkėlimo seką. 
Jeigu n + 1 metais nepanaudojama n 
metų metinės sumos dalis, ji 
panaikinama.

Šiam rezervui nustatoma metinė 350 mln. 
EUR suma (2011 m. kainomis). 
Nepanaudota metinės sumos dalis iš n 
metų gali būti panaudota per visą 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šis rezervas įtraukiamas į 
Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip 
atidėjinys. Pirmiausia naudojama iš 
praėjusių metų perkelta metinė sumos dalis 
pagal perkėlimo seką.

Or. en

Pakeitimas 20
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
I dalies 13 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo paskirtis –
papildomai remti nuo esminių pasaulio 
prekybos sistemos struktūrinių pokyčių 
padarinių nukentėjusius darbuotojus ir 
padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, 
taip pat remti nuo globalizacijos padarinių 
nukentėjusius ūkininkus.

13. Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo paskirtis –
papildomai remti nuo esminių pasaulio 
prekybos sistemos struktūrinių pokyčių 
padarinių nukentėjusius ir dėl jų darbus 
praradusius darbuotojus, ypač moteris ir 
jaunimą, ir padėti jiems vėl integruotis į 
darbo rinką, taip pat remti nuo 
globalizacijos padarinių nukentėjusius 
ūkininkus.

Or. de



AM\911219LT.doc 5/8 PE492.785v02-00

LT

Pakeitimas 21
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
I dalies 14 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo 
paskirtis – papildomai remti sektorių 
įvykus didelėms krizėms, kurios paveikia 
žemės ūkio produkciją arba prekybą, jeigu 
sektoriaus negalima finansuoti neviršijant 
[2 išlaidų kategorijos] viršutinės ribos.

14. Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo 
paskirtis – papildomai remti sektorių 
įvykus didelėms krizėms, kurios paveikia 
žemės ūkio produkciją, jeigu sektoriaus 
negalima finansuoti neviršijant [2 išlaidų 
kategorijos] viršutinės ribos.

Or. de

Pakeitimas 22
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
II dalies 19 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įsipareigoja nuolat pranešti 
Europos Parlamentui apie pasirengimą 
deryboms ir jų eigą, įskaitant poveikį 
biudžetui.

Komisija įsipareigoja nuolat pranešti 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
pasirengimą deryboms ir jų eigą, įskaitant 
poveikį biudžetui.

Or. de

Pakeitimas 23
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
II dalies 21 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos Parlamento vardu – dviejų 
atitinkamų komitetų biurų atstovai,

– Europos Parlamento vardu – dviejų 
atitinkamų komitetų biurų atstovai, taip pat 
po vieną narį iš kiekvienos Europos 
Parlamente atstovaujamos frakcijos,
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Or. de

Pakeitimas 24
Nadezhda Neynsky

Susitarimo projektas
II dalies 21 punkto pirmos pastraipos antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos vardu prireikus dalyvauja 
atitinkamo generalinio direktorato 
generalinis direktorius arba direktorius.

Or. en

Pakeitimas 25
Nadezhda Neynsky

Susitarimo projektas
II dalies 21 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kviečiama dalyvauti šiuose 
posėdžiuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Nadezhda Neynsky

Susitarimo projektas
II dalies 21 punkto antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba prašo Europos Parlamento 
pateikti nuomonę dėl svarbiausių BUSP 
aspektų ir esminių pasirinkimo klausimų, 
užtikrindama, kad jis prieš priimant 
svarbius finansinį poveikį turinčius su 
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BUSP susijusius sprendimus turėtų 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
kompetentingai parengti rekomendacijas. 
Europos Parlamentas gali nustatyti 
politines gaires priimant sprendimus, 
susijusius su BSGP misijų pradžia, jų 
įgaliojimų persvarstymu ir jų pabaiga.

Or. en

Pakeitimas 27
Anneli Jäätteenmäki

Susitarimo projektas
II dalies 21 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį Komisija praneša biudžeto 
valdymo institucijai apie BUSP veiksmų 
įgyvendinimą ir finansines likusių metų 
laikotarpio prognozes.

Kas ketvirtį Komisija praneša biudžeto 
valdymo institucijai apie BUSP veiksmų 
įgyvendinimą ir finansines likusių metų 
laikotarpio prognozes. Šis pranešimas 
visada teikiamas raštu, taip pat žodžiu, jei 
to prašo biudžeto valdymo institucija.

Or. fi

Pakeitimas 28
Sabine Lösing

Susitarimo projektas
II dalies 23 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. Kasmet metinės biudžetinės procedūros 
pradžioje Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija siekia susitarti dėl 
administracinių išlaidų pasidalijimo. 
Kiekvienos institucijos išlaidų sąmatose 
bus pateikiamos dėl pakeitimų Tarnybos 
nuostatuose atsirandančio galimo poveikio 
biudžetui sąmatos. Europos Parlamentas ir
Taryba susitaria užtikrinti, kad šis poveikis 

23. Kasmet metinės biudžetinės procedūros 
pradžioje Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija siekia susitarti dėl 
administracinių išlaidų pasidalijimo. 
Kiekvienos institucijos išlaidų sąmatose 
bus pateikiamos dėl pakeitimų Tarnybos 
nuostatuose atsirandančio galimo poveikio 
biudžetui sąmatos. Europos Parlamentas ir 
Taryba susitaria užtikrinti, kad šis poveikis 
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bus perteiktas, visoms institucijoms 
skiriant leistinus asignavimus.

bus perteiktas, visoms institucijoms 
skiriant leistinus asignavimus. Institucijos 
teikia ypatingą reikšmę tam, kad 
administravimui skirtos lėšos nebūtų 
švaistomos.

Or. de


