
AM\905943LT.doc PE492.553v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2011/0177(APP)

20.6.2012

PAKEITIMAI
1 - 10

Nuomonės projektas
Cristian Silviu Buşoi
(PE488.019v01-00)

2014–2020 m. daugiametė finansinė programa
(2011/0177(APP))



PE492.553v01-00 2/7 AM\905943LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\905943LT.doc 3/7 PE492.553v01-00

LT

Pakeitimas 1
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad DFP turėtų 
būti numatyti finansiniai ištekliai, kurių 
reikia siekiant įgyvendinti Bendrosios 
rinkos akto iniciatyvas ir geriau 
pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis 
užtikrinant būsimą ES konkurencingumą ir 
ekonominį augimą;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad DFP turėtų 
būti numatyti finansiniai ištekliai, kurių 
reikia siekiant įgyvendinti Bendrosios 
rinkos akto iniciatyvas ir geriau 
pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis 
užtikrinant būsimą ES konkurencingumą ir 
integracinį ir tvarų ekonominį augimą;

Or. pt

Pakeitimas 2
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pritaria pasiūlytai 2014–2020 m. 
daugiametei finansinei programai (DFP) ir 
jos sąsajoms su strategijos „Europa 2020“ 
tikslais; tačiau pažymi, kad joje vis dar 
stokojama pasiūlymų, kuriuos 
Parlamentas pateikė savo 2011 m. birželio 
8 d. rezoliucijoje; atkreipia dėmesį į tai, 
kad, net padidinus kitos DFP išteklius 
5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant 
solidarumo principą;

1. nepritaria 2014–2020 m. daugiametei 
finansinei programai (DFP); pabrėžia, kad
pasiūlytoje DFP neatsižvelgiama į 
būtinybę taupyti ES lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 3
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad DFP turėtų 
būti numatyti finansiniai ištekliai, kurių 
reikia siekiant įgyvendinti Bendrosios 
rinkos akto iniciatyvas ir geriau 
pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis 
užtikrinant būsimą ES konkurencingumą ir 
ekonominį augimą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad DFP turėtų 
būti numatyti finansiniai ištekliai, kurie yra
pakankami siekiant įgyvendinti 
Bendrosios rinkos akto iniciatyvas ir geriau 
pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis 
užtikrinant būsimą ES konkurencingumą ir 
ekonominį augimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad MVĮ yra Europos 
ekonomikos stuburas ir kad DFP turėtų 
užtikrinti didelę paramą ES politikai, kuria 
siekiama gerinti MVĮ prieigą prie lėšų, taip 
didinant jų konkurencingumą ir skatinant 
verslumą; tvirtai remia pasiūlytą Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą, 
tačiau mano, kad numatytas finansinis 
paketas turėtų būti dar padidintas;

3. pabrėžia, kad MVĮ yra Europos 
ekonomikos stuburas ir kad DFP turėtų 
užtikrinti paramą ES politikai, kuria 
siekiama gerinti MVĮ prieigą prie lėšų, taip 
didinant jų konkurencingumą ir skatinant 
verslumą;

Or. en

Pakeitimas 5
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad MVĮ yra Europos 
ekonomikos stuburas ir kad DFP turėtų 
užtikrinti didelę paramą ES politikai, kuria 
siekiama gerinti MVĮ prieigą prie lėšų, taip 
didinant jų konkurencingumą ir skatinant 
verslumą; tvirtai remia pasiūlytą Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą, tačiau 
mano, kad numatytas finansinis paketas 
turėtų būti dar padidintas;

3. pabrėžia, kad MVĮ yra Europos 
ekonomikos stuburas ir kad DFP turėtų 
užtikrinti didelę paramą ES politikai, kuria 
siekiama gerinti MVĮ prieigą prie lėšų, taip 
didinant jų konkurencingumą ir skatinant 
verslumą; tvirtai remia pasiūlytą Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą, tačiau 
mano, kad numatytas finansinis paketas 
turėtų būti dar padidintas iki DFP 0,5 
proc.;

Or. en

Pakeitimas 6
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia vartotojų politikos svarbą 
siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą ES ir apskritai siekiant suteikti 
vartotojams daugiau teisių; mano, kad 
2014–2020 m. vartotojų programai 
pasiūlytas asignavimas yra 
nepakankamas siekiant minėtųjų tikslų, ir 
ragina jos finansinį paketą padidinti 
5 proc.;

4. pabrėžia vartotojų politikos svarbą 
siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą ES ir apskritai siekiant suteikti 
vartotojams daugiau teisių; 

Or. en

Pakeitimas 7
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. dar pakartoja, kad būtina užtikrinti 
pakankamą finansavimą, skirtą skurti 
vidaus rinką, kuria naudojasi 500 
milijonų piliečių ir kuri reiškia patikimą 
sprendimą, kaip įveikti ekonominę ir 
finansinę krizė, su kuria susiduria ES 
piliečiai;

Or. pt

Pakeitimas 8
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai pritaria pasiūlytai Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, kuria 
finansuojami svarbūs infrastruktūros 
projektai siekiant sukurti bendrąją 
energijos rinką ir bendrąją skaitmeninę 
rinką, taip pat didinti laisvą prekių, 
paslaugų ir asmenų judėjimą; pabrėžia, kad 
finansavimo poreikiai šioje srityje yra labai 
dideli ir kad bus neįmanoma jų patenkinti 
siūlomu asignavimu; todėl siūlo daugiau 
dėmesio skirti novatoriškiems finansavimo 
mechanizmams, pvz., ES projektų 
obligacijoms;

5. labai pritaria pasiūlytai Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, kuria 
finansuojami svarbūs infrastruktūros 
projektai siekiant sukurti bendrąją 
energijos rinką ir bendrąją skaitmeninę 
rinką, taip pat didinti laisvą prekių, 
paslaugų ir asmenų judėjimą ir užtikrinti 
padidintą vartotojų, kurie turės prieigą 
prie skaidresnės ir konkurencingesnės 
rinkos pasiūlos ir kainų atžvilgiu, 
apsaugą; pabrėžia, kad finansavimo 
poreikiai šioje srityje yra labai dideli ir kad 
bus neįmanoma jų patenkinti siūlomu 
asignavimu; todėl siūlo daugiau dėmesio 
skirti novatoriškiems finansavimo 
mechanizmams, pvz., ES projektų 
obligacijoms;

Or. pt

Pakeitimas 9
Cornelis de Jong



AM\905943LT.doc 7/7 PE492.553v01-00

LT

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai pritaria pasiūlytai Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, kuria 
finansuojami svarbūs infrastruktūros 
projektai siekiant sukurti bendrąją 
energijos rinką ir bendrąją skaitmeninę 
rinką, taip pat didinti laisvą prekių, 
paslaugų ir asmenų judėjimą; pabrėžia, 
kad finansavimo poreikiai šioje srityje yra 
labai dideli ir kad bus neįmanoma jų 
patenkinti siūlomu asignavimu; todėl siūlo 
daugiau dėmesio skirti novatoriškiems 
finansavimo mechanizmams, pvz., ES 
projektų obligacijoms;

5. labai pritaria pasiūlytai Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, kuria 
finansuojami svarbūs infrastruktūros 
projektai; pabrėžia, kad finansavimo 
poreikiai šioje srityje yra labai dideli ir kad 
bus neįmanoma jų visų patenkinti siūlomu 
asignavimu;

Or. en

Pakeitimas 10
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad stipriai ir 
konkurencingai bendrajai rinkai yra 
būtini moksliniai tyrimai ir inovacijos; 
ragina Tarybą apsvarstyti galimybę, kad 
kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje ši politikos sritis taptų 
prioritetine ir padidinti lėšas, skirtas 
programai „Horizontas 2020“, iki 100 
milijardų eurų;

Or. en


