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Pakeitimas 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina politinį susitarimą, 
kurį 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu 
politiniu lygmeniu dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP) 2014–2020 m. 
paketo (DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, kaip maksimalų rezultatą, kuris 
buvo įmanomas dabartinėmis 
aplinkybėmis ir taikant galiojančias 
procedūras; yra pasiryžęs vykdant 
būsimas biudžeto procedūras iki galo 
išnaudoti naujai nustatytas priemones, 
ypač susijusias su lankstumu;

1. atmeta politinį susitarimą, kurį 2013 m. 
birželio 27 d. dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) 2014–2020 m. paketo
(DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, nes šis susitarimas neatspindi 
jokių prioritetų ir klausimų, kuriais galėtų 
būti prisidedama siekiant iš esmės kovoti 
su dabartine socialine, ekonomine ir 
finansine krize ir panaikinti dabartinę 
ekstremaliąją socialinę padėtį, kuri 
vyrauja daugelyje ES valstybių narių; 
pabrėžia, kad šis susitarimas, kurio 
Sąjunga privalės laikytis ateinančius 
septynerius metus, ir Europos Vadovų 
Tarybos, Europos Komisijos, Europos 
Centrinio Banko ir Tarptautinio valiutos 
fondo kovos su socialine, ekonomine ir 
finansų krize priemonės tik lems labai 
padidėjusį nedarbą, labai sumažintus 
atlyginimus, padidintą pensinį amžių ir 
sumažintas viešąsias išlaidas tokiose 
srityse kaip moksliniai tyrimai, inovacijos, 
švietimas ir sveikata;

Or. en

Pakeitimas 2
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina politinį susitarimą, 1. atmeta politinį susitarimą, kurį 2013 m. 
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kurį 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu 
politiniu lygmeniu dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP) 2014–2020 m. 
paketo (DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, kaip maksimalų rezultatą, kuris 
buvo įmanomas dabartinėmis 
aplinkybėmis ir taikant galiojančias 
procedūras; yra pasiryžęs vykdant 
būsimas biudžeto procedūras iki galo 
išnaudoti naujai nustatytas priemones, 
ypač susijusias su lankstumu;

birželio 27 d. aukščiausiu politiniu 
lygmeniu dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) 2014–2020 m. paketo
(DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, turint omenyje tai, kad 
rezultatas yra labai nutolęs nuo pirminės 
EP derybinės pozicijos ir juo 
neatsižvelgiama į pagrindinius EP 
reikalavimus, nustatytus jo 2013 m. kovo 
13 d. rezoliucijoje, priimtoje didžiąja 
dauguma, pvz., žymiai daugiau į ateitį 
orientuotų politikos krypčių, privaloma ir 
išsami peržiūra ir didžiausias bendras 
lankstumas bei susitarimas dėl nuosavų 
išteklių; todėl ragina Tarybą ir Komisiją 
toliau vesti derybas dėl DFP siekiant 
geriau suderinto rezultato;

Or. en

Pakeitimas 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina politinį susitarimą, kurį 
2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu politiniu 
lygmeniu dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) 2014–2020 m. paketo
(DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, kaip maksimalų rezultatą, kuris 
buvo įmanomas dabartinėmis 
aplinkybėmis ir taikant galiojančias 
procedūras; yra pasiryžęs vykdant būsimas 
biudžeto procedūras iki galo išnaudoti
naujai nustatytas priemones, ypač 
susijusias su lankstumu;

1. palankiai vertina politinį susitarimą, kurį 
2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu politiniu 
lygmeniu dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) 2014–2020 m. paketo
(DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, tačiau primena, kad vis dar 
reikia įvykdyti kai kurias sąlygas prieš 
pateikiant paketą balsavimui; yra 
pasiryžęs per dabartines derybas dėl naujų 
programų teisinės bazės iki galo išnaudoti 
savo teisėkūros galias ir vykdant būsimas 
biudžeto procedūras – naujai nustatytas 
priemones, ypač susijusias su lankstumu;

Or. en
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Pakeitimas 4
Eider Gardiazábal Rubial

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina politinį susitarimą, 
kurį 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu 
politiniu lygmeniu dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP) 2014–2020 m. 
paketo (DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija, kaip maksimalų rezultatą, kuris 
buvo įmanomas dabartinėmis 
aplinkybėmis ir taikant galiojančias 
procedūras; yra pasiryžęs vykdant būsimas 
biudžeto procedūras iki galo išnaudoti 
naujai nustatytas priemones, ypač 
susijusias su lankstumu;

1. atkreipia dėmesį į politinį susitarimą, 
kurį 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu 
politiniu lygmeniu dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP) 2014–2020 m. 
paketo (DFP reglamentas ir TIS) pasiekė 
Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 
Komisija; yra pasiryžęs vykdant būsimas 
biudžeto procedūras iki galo išnaudoti 
naujai nustatytas priemones, ypač 
susijusias su lankstumu;

Or. en

Pakeitimas 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ir Taryboje, ir tarpinstituciniu 
lygmeniu vykusios ilgos ir įtemptos 
derybos ir jų rezultatas rodo, kad nebuvo 
patenkinamai įgyvendintos naujos SESV
numatytos nuostatos dėl DFP, kurios buvo 
įgyvendinamos pirmą kartą, ypač susijusios 
su Parlamento vaidmeniu ir 
prerogatyvomis;

2. pabrėžia, kad ir Taryboje, ir 
tarpinstituciniu lygmeniu vykusios ilgos ir 
įtemptos derybos parodė, kad Taryba 
pažeidė naujas SESV numatytas 
nuostatas dėl DFP, kurios buvo 
įgyvendinamos pirmą kartą, ypač susijusios 
su Parlamento vaidmeniu ir 
prerogatyvomis;

Or. en
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Pakeitimas 6
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ir Taryboje, ir tarpinstituciniu 
lygmeniu vykusios ilgos ir įtemptos 
derybos ir jų rezultatas rodo, kad nebuvo 
patenkinamai įgyvendintos naujos SESV 
numatytos nuostatos dėl DFP, kurios buvo 
įgyvendinamos pirmą kartą, ypač susijusios 
su Parlamento vaidmeniu ir 
prerogatyvomis;

2. yra įsitikinęs, kad ir Taryboje, ir 
tarpinstituciniu lygmeniu vykusios ilgos ir 
įtemptos derybos ir jų rezultatas rodo, kad
buvo netinkamai įgyvendintos naujos 
SESV numatytos nuostatos dėl DFP, kurios 
buvo įgyvendinamos pirmą kartą, ypač 
susijusios su Parlamento vaidmeniu ir 
prerogatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. labai apgailestauja, kad buvo 
pasiektas šis susitarimas ir labai 
nepritaria, kad buvo vykdoma slapta, 
nedemokratinė politinio susitarimo 
sudarymo procedūra, prieš tai 
nepasikonsultavus su Europos 
Parlamento politinėmis grupėmis; 
apgailestauja, kad Europos Vadovų 
Taryba nepaiso Parlamento vaidmens ir 
įgaliojimų, nustatytų Lisabonos sutartyje;

Or. en

Pakeitimas 8
Alda Sousa, Jürgen Klute
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į nepavykusias 
derybas su Taryba dėl visų DFP 
reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo 
nuostatų, kurios turėjo užtikrinti, kad 
Sąjungai būtų numatytas šiuolaikiškas, 
ateities perspektyvas atitinkantis, lankstus 
ir skaidrus ES biudžetas, kurį naudojant 
būtų pasiekta augimo ir deramo darbo 
vietų kūrimo ir mažinamas atotrūkis tarp 
ES politinių įsipareigojimų ir numatytų 
biudžeto lėšų;

Or. en

Pakeitimas 9
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Taryba manė, 
jog 2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados Tarybos derybininkams 
yra įpareigojančios; pabrėžia, kad Europos 
Vadovų Tarybos išvados apėmė taip pat 
elementus, priskiriamus įprastos teisėkūros 
procedūros sričiai, kaip antai detalūs lėšų 
skyrimo kriterijai, finansiniai paketai pagal 
programas ar lėšų gavėjus, taip pat savo 
nuožiūra skiriami finansiniai asignavimai, 
kuriais koreguojamos nacionalinės 
įplaukos iš Sąjungos biudžeto;

3. apgailestauja dėl to, kad Taryba mano, 
jog 2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados Tarybos derybininkams 
yra įpareigojančios; pabrėžia, kad Europos 
Vadovų Tarybos išvados apima taip pat 
elementus, priskiriamus įprastos teisėkūros 
procedūros sričiai, kaip antai detalūs lėšų 
skyrimo kriterijai, finansiniai paketai pagal 
programas ar lėšų gavėjus, taip pat savo 
nuožiūra skiriami finansiniai asignavimai, 
kuriais koreguojamos nacionalinės 
įplaukos iš Sąjungos biudžeto; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dėl derybų susidarė 
padėtis, kai Europos Vadovų Taryba turi 
de facto teisėkūros galias, o tai 
prieštarauja Lisabonos sutarties 
nuostatoms ir dvasiai;
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Or. en

Pakeitimas 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Taryba manė, 
jog 2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados Tarybos derybininkams 
yra įpareigojančios; pabrėžia, kad Europos 
Vadovų Tarybos išvados apėmė taip pat 
elementus, priskiriamus įprastos teisėkūros 
procedūros sričiai, kaip antai detalūs lėšų 
skyrimo kriterijai, finansiniai paketai pagal 
programas ar lėšų gavėjus, taip pat savo 
nuožiūra skiriami finansiniai asignavimai, 
kuriais koreguojamos nacionalinės 
įplaukos iš Sąjungos biudžeto;

3. smerkia tai, kad Taryba mano, jog 
2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados Tarybos derybininkams 
yra įpareigojančios; pabrėžia, kad Europos 
Vadovų Tarybos išvados apėmė taip pat 
elementus, priskiriamus įprastos teisėkūros 
procedūros sričiai, kaip antai detalūs lėšų 
skyrimo kriterijai, finansiniai paketai pagal 
programas ar lėšų gavėjus, taip pat savo 
nuožiūra skiriami finansiniai asignavimai, 
kuriais koreguojamos nacionalinės 
įplaukos iš Sąjungos biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 11
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra pasiryžęs visapusiškai naudotis 
Lisabonos sutartimi jam numatytomis 
išimtinėmis teisėkūros teisėmis; dar kartą 
tvirtina, kad Europos Vadovų Tarybos 
išvados dėl DFP negali iš anksto nulemti 
derybų dėl klausimų, kuriems taikoma 
įprasta teisėkūros procedūra, baigties ir į 
šios išvados turi būti laikomos tik 
politinėmis rekomendacijomis Tarybai; 
įspėja Tarybą dėl mėginimo sumažinti 



AM\1002223LT.doc 9/11 PE516.690v01-00

LT

Europos Parlamento įstatymų leidžiamąją 
valdžią, ypač sanglaudos politikos ir 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
reformų klausimais;

Or. en

Pakeitimas 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, apgailestauja, kad per pastaruosius 
kelerius metus vykdytas aktyvus EP 
delegacijos ir kitą laikotarpį Tarybai 
pirmininkausiančios šalies bendravimas ir 
susitikimai neturėjo jokios įtakos derybų 
esmei, tvarkaraščiui ar turiniui, ar Tarybos 
pozicijai, įskaitant dėl poreikio atskirti 
DFP susitarimo teisėkūros aspektus nuo 
biudžeto aspektų;

4. be to, labai apgailestauja, kad per 
pastaruosius kelerius metus vykdytas 
aktyvus EP delegacijos ir kitą laikotarpį 
Tarybai pirmininkausiančios šalies 
bendravimas ir susitikimai neturėjo jokios 
įtakos derybų esmei, tvarkaraščiui ar 
turiniui, ar Tarybos pozicijai, įskaitant, iki 
šiol, poreikį atskirti DFP susitarimo 
teisėkūros aspektus nuo biudžeto aspektų;

Or. en

Pakeitimas 13
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. labai apgailestauja dėl Europos 
Komisijos, kuri neatliko savo itin 
svarbaus vaidmens sprendimų priėmimo 
procese, ambicijos ir konstruktyvaus 
požiūrio stokos;

Or. en



PE516.690v01-00 10/11 AM\1002223LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia poreikį didinti skaidrumą ir 
užtikrinti demokratinę procedūrą, kuri 
sudarytų sąlygas visų EP frakcijų atstovų 
dalyvavimui ir jį garantuotų visais derybų 
etapais; primygtinai reikalauja, kad jam 
būtų pateikta visa Komisijos turima svarbi 
informacija apie sutartą lėšų paskirstymą 
valstybėms narėms pagal sanglaudos ir 
žemės ūkio politiką, įskaitant išimtis ir 
konkrečius asignavimus kiekvienai 
valstybei narei; be to, reikalauja, kad būtų 
pateikta visa svarbi informacija apie 
priimtų sprendimų dėl DFP pajamų 
poveikį kiekvienai valstybei narei;

Or. en

Pakeitimas 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Biudžeto komitetą, 
bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų 
komitetu, padaryti reikiamas išvadas ir 
laiku, prieš 2016 m. peržiūrą ir (arba) 
peržiūros pasiūlymus, pateikti naujus 
pasiūlymus dėl tokių derybų sąlygų 
siekiant užtikrinti demokratišką ir skaidrų 
viso biudžeto sudarymo proceso pobūdį.

6. ragina Biudžeto komitetą, 
bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų 
komitetu, padaryti reikiamas išvadas ir 
laiku, prieš 2016 m. po rinkimų rengiamą
peržiūrą, pateikti naujus pasiūlymus dėl 
tokių derybų sąlygų siekiant užtikrinti 
demokratišką ir skaidrų viso biudžeto 
sudarymo proceso pobūdį.

Or. en
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