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Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; pabrėžia, kad norint 
šiuos tikslus pasiekti, pagrindinėms 
politikos kryptims įgyvendinti iš viso reikės 
apie 1 600 mlrd. EUR į ateitį orientuotų
investicijų;

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; pabrėžia, kad norint 
šiuos tikslus pasiekti, pagrindinėms 
politikos kryptims įgyvendinti iš viso reikės 
apie 1 600 mlrd. EUR į ateitį orientuotų
investicijų; primena 2011 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje pateiktą
poziciją atkreipiant dėmesį į tai, kad, net 
padidinus kitos Daugiametės finansinės 
programos (DFP) išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima 
tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų S
ąjungos tikslų ir įsipareigojimų bei 
įgyvendinant Sąjungos solidarumo 
principą;

__________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Pakeitimas 2
Franck Proust

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; pabrėžia, kad norint 
šiuos tikslus pasiekti, pagrindinėms 
politikos kryptims įgyvendinti iš viso reikės 
apie 1 600 mlrd. EUR į ateitį orientuotų
investicijų;

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; nurodo, kad to 
siekdama ES turi užmojį kada nors tapti 
pasauline mokslo ir technologijų lydere 
turint mintyje tiek augimą, tiek užimtum
ą; pabrėžia, kad norint šiuos tikslus 
pasiekti, pagrindinėms politikos kryptims 
įgyvendinti iš viso reikės apie 1 600 mlrd. 
EUR į ateitį orientuotų investicijų;

Or. fr

Pakeitimas 3
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; pabrėžia, kad 
norint šiuos tikslus pasiekti, pagrindinėms 
politikos kryptims įgyvendinti iš viso reik
ės apie 1 600 mlrd. EUR į ateitį orientuot
ų investicijų;

1. mano, jog tam, kad ES įveiktų dabartinę
ekonomikos ir socialinę krizę ir būtų galima 
užtikrinti, kad ateityje ES išliktų
konkurencinga globalizuotame pasaulyje, 
labai svarbu pasiekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslus; mano, kad labai 
svarbu, jog Sąjungos biudžetas būtų
pertvarkytas taip, kad geriau atitiktų
finansinius poreikius, kurie atsiranda 
sprendžiant XXI amžiaus problemas;

Or. en

Pakeitimas 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą
pradėti taikyti teisingesnę, paprastesnę ir 
skaidresnę nuosavų išteklių sistemą, kuri 
didės ir vėliausiai 2018 m. sudarys iki 
60 proc. viso ES biudžeto; visapusiškai 
remia Komisijos pasiūlymą nuo 2014 m. 
visoje ES pradėti taikyti finansinių
sandorių mokestį ir jį įtraukti į nuosavus i
šteklius;

Or. en

Pakeitimas 5
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad jei ES išlaidos bus 
sutelktos į sritis, kuriomis skatinamas 
ekonomikos augimas, t. y. inovacijas, 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, 
Sąjungos biudžetas gali būti veiksminga 
reformos priemonė;

Or. en

Pakeitimas 6
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1b. pabrėžia, kad daugeliui sričių, pvz., 
inovacijoms, moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, strateginėms 
investicijoms į transeuropinius infrastrukt
ūros tinklus ir užsienio politikai reikia 
suteikti prioritetą kitų sričių atžvilgiu 
siekiant išspręsti dabartines ir būsimas 
politines ir ekonomines problemas;

Or. en

Pakeitimas 7
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad vienas svarbiausių ES 
tikslų yra padidinti savo konkurencingum
ą ir palengvinti perėjimą prie pasaulyje 
pirmaujančios žiniomis grįstos 
ekonomikos; pabrėžia, kad pagal kitą
DFP toks pokytis turėtų būti remiamas 
visose ES politikos srityse;

Or. en

Pakeitimas 8
Franck Proust

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas, nes ES finansavimu
(jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti 
ir skatinti veiksmus, kuriais ES sukuriama 
akivaizdžios pridėtinės vertės ir kurių
valstybės narės pačios įgyvendinti negali, 
taip pat galima siekti sinergijos su valstybių
narių veikla, ją papildyti ir padėti valstyb
ėms narėms sutelkti dėmesį į svarbiausias 
į ateitį orientuotas investicijas; todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą
didinti, palyginti su dabartine 
2007–2013 m. daugiamete finansine 
programa (DFP), ES programoms skiriamą
finansavimą mokslinių tyrimų, inovacijų, 
konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros 
srityse; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyti 
finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią
minimumą ir rimtai įspėja dėl kai kurių
valstybių narių ketinimų juos mažinti, nes 
tai pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų
įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; 
kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
biudžetas būtų pakankamai lankstus tam, 
kad biudžeto išteklius būtų galima deramai 
skirstyti pagal susiklosčiusias aplinkybes ir 
prioritetus;

2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas, nes ES finansavimu
(jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti 
ir skatinti veiksmus, kuriais sukuriama 
akivaizdi papildoma nauda Europos S
ąjungai ir kurių valstybės narės pačios 
įgyvendinti negali, taip pat galima siekti 
valstybių narių veiklos sąveikos ir ją
papildyti; todėl palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą didinti, palyginti su dabartine 
2007–2013 m. daugiamete finansine 
programa (DFP), ES programoms skiriamą
finansavimą mokslinių tyrimų, inovacijų, 
konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros 
srityse; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyti 
finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią
minimumą; mano, kad labai svarbu, jog 
ES 3 proc. savo išlaidų numatytų skirti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms iki 
2020 m.; ragina Europos valdžios 
institucijas ir privatų sektorių daryti viską, 
ką gali, kad šis tikslas būtų pasiektas; 
rimtai įspėja dėl kai kurių valstybių narių
ketinimų mažinti asignavimus, nes tai 
pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų
įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo;
kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
biudžetas būtų pakankamai lankstus tam, 
kad biudžeto išteklius būtų galima deramai 
skirstyti pagal susiklosčiusias aplinkybes ir 
prioritetus;

Or. fr

Pakeitimas 9
Vicky Ford

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas, nes ES finansavimu
(jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti 
ir skatinti veiksmus, kuriais ES sukuriama
akivaizdžios pridėtinės vertės ir kurių
valstybės narės pačios įgyvendinti negali, 
taip pat galima siekti sinergijos su valstybių
narių veikla, ją papildyti ir padėti valstyb
ėms narėms sutelkti dėmesį į svarbiausias į
ateitį orientuotas investicijas; todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą
didinti, palyginti su dabartine 
2007–2013 m. daugiamete finansine 
programa (DFP), ES programoms skiriamą
finansavimą mokslinių tyrimų, inovacijų, 
konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros 
srityse; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyti 
finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią
minimumą ir rimtai įspėja dėl kai kurių
valstybių narių ketinimų juos mažinti, nes 
tai pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų
įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų k
ūrimo; kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, 
jog biudžetas būtų pakankamai lankstus 
tam, kad biudžeto išteklius būtų galima
deramai skirstyti pagal susiklosčiusias 
aplinkybes ir prioritetus;

2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas, nes ES finansavimu
(jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti 
ir skatinti veiksmus, kuriais sukuriama
akivaizdi papildoma nauda Europos S
ąjungai ir kurių valstybės narės pačios 
įgyvendinti negali, taip pat galima siekti 
valstybių narių veiklos sąveikos, ją papildyti 
ir padėti valstybėms narėms sutelkti dėmesį
į svarbiausias į ateitį orientuotas 
investicijas; todėl palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą didinti, palyginti su 
dabartine 2007–2013 m. daugiamete 
finansine programa (DFP), ES programoms 
skiriamą finansavimą mokslinių tyrimų, 
inovacijų, konkurencingumo, MVĮ ir 
infrastruktūros srityse; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad pasiūlyti finansiniai asignavimai sudaro 
būtiniausią minimumą šiose srityse; tačiau
kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
biudžetas būtų pakankamai ribotas ir
lankstus tam, kad biudžeto išteklius būtų
galima skirstyti tinkamai ir tikslingai ir 
juos pritaikyti atsižvelgiant į susiklos
čiusias aplinkybes ir prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 10
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas, nes ES finansavimu
(jeigu jis gerai suplanuotas) galima inicijuoti 
ir skatinti veiksmus, kuriais ES sukuriama
akivaizdžios pridėtinės vertės ir kurių
valstybės narės pačios įgyvendinti negali, 
taip pat galima siekti sinergijos su valstybių
narių veikla, ją papildyti ir padėti valstyb
ėms narėms sutelkti dėmesį į svarbiausias į
ateitį orientuotas investicijas; todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą
didinti, palyginti su dabartine 
2007–2013 m. daugiamete finansine 
programa (DFP), ES programoms skiriamą
finansavimą mokslinių tyrimų, inovacijų, 
konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros 
srityse; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyti 
finansiniai asignavimai sudaro būtiniausią
minimumą ir rimtai įspėja dėl kai kurių
valstybių narių ketinimų juos mažinti, nes 
tai pakirstų pasitikėjimą ES ir sutrukdytų
įvykdyti politinius įsipareigojimus dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; 
kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
biudžetas būtų pakankamai lankstus tam, 
kad biudžeto išteklius būtų galima deramai 
skirstyti pagal susiklosčiusias aplinkybes ir 
prioritetus;

2. pabrėžia, kad siekiant bendrai sutartų
strategijos „Europa 2020“ tikslų daug reik
šmės turi ES biudžetas; pabrėžia, kad turi 
būti veikiau siekiama pažangiai ir 
šiuolaikiškai nustatyti biudžetą, pirmenyb
ę skiriant pagrindiniams Sąjungos 
politiniams tikslams, ypač augimą u
žtikrinančioms sritims, o ne patvirtinti 
didelį visa apimantį biudžetą; mano, kad
ES finansavimu (jeigu jis gerai suplanuotas) 
galima inicijuoti ir skatinti veiksmus, kuriais 
sukuriama akivaizdi papildoma nauda 
Europos Sąjungai ir kurių valstybės narės 
pačios įgyvendinti negali, taip pat galima 
siekti valstybių narių veiklos sąveikos, ją
papildyti ir padėti valstybėms narėms 
sutelkti dėmesį į svarbiausias į ateitį
orientuotas investicijas; todėl palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymą didinti,
palyginti su dabartine 2007–2013 m. 
daugiamete finansine programa (DFP), ES 
programoms skiriamą finansavimą mokslini
ų tyrimų, inovacijų, konkurencingumo, MV
Į ir infrastruktūros srityse; yra tvirtai įsitikin
ęs, kad pasiūlyti finansiniai asignavimai 
sudaro būtiniausią minimumą ir rimtai įspėja 
dėl kai kurių valstybių narių ketinimų juos 
mažinti, nes tai pakirstų pasitikėjimą ES ir 
sutrukdytų įvykdyti politinius 
įsipareigojimus dėl ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo; kartu pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti, jog biudžetas būtų
pakankamai lankstus tam, kad biudžeto i
šteklius būtų galima deramai skirstyti pagal 
susiklosčiusias aplinkybes ir prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 11
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2a. ragina išsamiai persvarstyti visas i
šlaidas pagal dabartinę DFP siekiant 
nustatyti, kurios išlaidos būtinos norint 
įgyvendinti ES politikos tikslus, taip pat 
nustatyti, kurios išlaidos ne tokios 
aktualios, ir siekti 30 proc. išlaidų
perskirstyti iš nebeaktualių sričių
prioritetinėms sritims, taip sudarant 
galimybę ekonominius išteklius skirti 
kitoms sritims;

Or. en

Pakeitimas 12
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje 
reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
finansavimą, – šiuo tikslu reikia ženkliai 
padidinti atitinkamas 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje 
numatytas išlaidas programai „Horizontas 
2020“ ir iš esmės supaprastinti finansavimo 
tvarką, kartu griežtai laikantis patikimo 
finansų valdymo principo;

3. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje 
reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
finansavimą, – šiuo tikslu reikia ženkliai 
padidinti atitinkamas 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje 
numatytas išlaidas programai „Horizontas 
2020“ ir iš esmės supaprastinti finansavimo 
tvarką, kartu griežtai laikantis patikimo 
finansų valdymo principo; mano, kad reikėt
ų suteikti daugiau paskatų plėtoti ekologi
šką ekonomiką didinant ekologiškesnių ir 
pažangesnių technologijų finansavimą, 
taip pat finansiškai remti socialines 
inovacijas ir netechnologines priemones; 
mano, kad bent 80 proc. energijos 
sektoriaus finansavimo turėtų būti 
skiriama moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai atsinaujinančiųjų
energijos išteklių, energijos kaupimo 
technologijų, galutinių vartotojų
energijos vartojimo efektyvumo ir pažangi
ųjų tinklų plėtros srityse;



AM\911739LT.doc 11/31 PE494.802v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 13
Vicky Ford

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje 
reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
finansavimą, – šiuo tikslu reikia ženkliai 
padidinti atitinkamas 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje programoje 
numatytas išlaidas programai „Horizontas 
2020“ ir iš esmės supaprastinti finansavimo 
tvarką, kartu griežtai laikantis patikimo 
finansų valdymo principo;

3. ypač pabrėžia, kad Europos Sąjungoje 
reikia didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
finansavimą, – šiuo tikslu atsižvelgiant į
bendrą ES biudžeto sumažinimą reikia 
ženkliai padidinti atitinkamas 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje numatytas išlaidas programai 
„Horizontas 2020“ ir iš esmės supaprastinti 
finansavimo tvarką, kartu griežtai laikantis 
patikimo finansų valdymo principo;

Or. en

Pakeitimas 14
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3a. yra įsitikinęs, kad programai 
„Horizontas 2020“ lėšos turėtų būti 
skiriamos derinant su 2020 m. ES
strategijos prioritetais ir naudojamos 
siekiant skatinti veiklą, kuri suteiktų
papildomos naudos ES, labiau 
supaprastinant ES viešųjų lėšų naudojim
ą ir didinant privačių lėšų daromą poveik
į; mano, kad mažiausiai 15 proc. 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto lė
šų turi būti skiriamos MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramon
ės sektoriaus subjektams turėtų būti 
sudarytos geresnės galimybės pasinaudoti 
įvairesniais finansavimo būdais: ne tik 
dotacijomis, bet ir paskolomis ar nuosavo 
kapitalo finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad planuojamame Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ programos 
(COSME) finansiniame pakete reikia 
padidinti biudžeto asignavimus finansinėms 
priemonėms ir sudaryti geresnes galimybes 
jais naudotis, kad programa apimtų dar 
daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ
poreikius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis ir patekti į u
žsienio rinkas; vis dėlto pabrėžia, kad MVĮ
turėtų būti sudarytos geresnės galimybės
gauti finansavimą, ypač suteikiant paskol
ų garantijas ir užtikrinant nuosavo 
kapitalo finansavimą, kadangi jų sverto 
poveikis didžiausias ir joms gaunant 
pajamas atgaunama daugiausia viešųjų i
šlaidų; nurodo, kad finansinių priemonių
apimtis turėtų būti išplėsta, jos turėtų
apimti visus verslo ciklo etapus, įskaitant 
verslo perdavimą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME) finansiniame 
pakete reikia padidinti biudžeto 
asignavimus finansinėms priemonėms ir 
sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, 
kad programa apimtų dar daugiau MVĮ ir 
labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius; pabr
ėžia, kad ES priemonės, pvz., Europos 
įmonių tinklas ir Kinijos intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnyba s
ėkmingai papildė esamas nacionalines 
priemones, skirtas galimybėms patekti į u
žsienio rinkas pagerinti, taigi ES ir toliau 
turėtų šias priemones finansuoti; pabrė
žia, kad norint pasiekti programos 
COSME tikslų, bendras šiai programai 
skiriamas biudžetas turėtų būti padidintas 
iki 0,5 proc. viso DFP biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 16
Vicky Ford

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms 
užtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad
planuojamame Įmonių konkurencingumo 
ir MVĮ programos (COSME)
finansiniame pakete reikia padidinti biud
žeto asignavimus finansinėms priemonėms 
ir sudaryti geresnes galimybes jais
naudotis, kad programa apimtų dar daugiau 
MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ
poreikius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos kartais būna labai naudingos, 
nes sunkiu finansų krizės laikotarpiu
padeda valstybėms narėms užtikrinti MVĮ
galimybes gauti finansavimą, tačiau pabr
ėžia, kad reikia iš esmės supaprastinti toki
ų MVĮ skirtų programų taikymo procesą
ir užtikrinti, kad Komisija laiku atliktų
mokėjimus šiose programose dalyvaujan
čioms MVĮ; rekomenduoja Komisijai ir 
valstybėms narėms peržiūrėti sėkmingas 
nacionalines programas siekiant dalytis 
geriausia patirtimi; vis dėlto pabrėžia, kad 
ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad pagal 
planuojamą finansinį paketą, numatytą
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ
(COSME) programai, finansinėms priemon
ėms skirta biudžeto dalis turėtų būti 
padidinta ir sudarytos geresnės galimybės 
jomis naudotis, kad programa apimtų dar 
daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ
poreikius; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, 
jog su įvairiomis valstybėmis, ypač su 
skirtingą valiutą turinčiomis ir už ES 
teritorijos ribų esančiomis valstybėmis, 
prekiaujančios Europos MVĮ galėtų
naudotis pagrindinėmis prieinamomis 
bankų paslaugomis siekiant kiek 
įmanoma labiau padidinti MVĮ pajėgumą
eksportuoti;

Or. en

Pakeitimas 17
Amalia Sartori
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms 
užtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo 
ir MVĮ programos (COSME) 
finansiniame pakete reikia padidinti biud
žeto asignavimus finansinėms priemon
ėms ir sudaryti geresnes galimybes jais 
naudotis, kad programa apimtų dar 
daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius
MVĮ poreikius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos sunkiu finansų krizės laikotarpiu
padedant MVĮ pasinaudoti finansavimo 
galimybėmis; pabrėžia, kad ateityje visiems 
Europos pramonės sektoriaus subjektams, o 
ypač MVĮ, turėtų būti sudarytos geresnės 
galimybės pasinaudoti finansavimu: ne tik 
dotacijomis, bet ir paskolomis ar nuosavo 
kapitalo finansavimu;

Or. en

Pakeitimas 18
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME) finansiniame 
pakete reikia padidinti biudžeto 
asignavimus finansinėms priemonėms ir 
sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, 
kad programa apimtų dar daugiau MVĮ ir 
labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; yra tvirtai įsitikin
ęs, kad planuojamame Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ programos 
(COSME) finansiniame pakete ir pagal 
programą „Horizontas 2020“ reikia 
ženkliai padidinti biudžeto asignavimus 
finansinėms priemonėms ir naujajai MVĮ
priemonei ir sudaryti geresnes galimybes 
jais naudotis, kad programa apimtų dar 
daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ
poreikius; pabrėžia, kad tvarumas turėtų b
ūti įtrauktas į COSME tikslus ir pritaria 
tam, kad COSME biudžetas būtų
padvigubintas;

Or. en

Pakeitimas 19
Franck Proust

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME) finansiniame 
pakete reikia padidinti biudžeto 
asignavimus finansinėms priemonėms ir 
sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, 
kad programa apimtų dar daugiau MVĮ ir 
labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės, paprastesnės ir centralizuotos 
(vieno langelio principu visoje ES MVĮ
aptarnaujančios tarnybos) galimybės 
pasinaudoti įvairesniais finansavimo būdais
(ne tik dotacijomis, bet ir paskolomis ar 
nuosavo kapitalo finansavimu); yra tvirtai 
įsitikinęs, kad planuojamame Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ programos
(COSME) finansiniame pakete reikia 
padidinti biudžeto asignavimus finansinėms 
priemonėms ir sudaryti geresnes galimybes 
jais naudotis, kad programa apimtų dar 
daugiau MVĮ ir labiau atitiktų įvairius MVĮ
poreikius;

Or. fr

Pakeitimas 20
Paul Rübig

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME) finansiniame 
pakete reikia padidinti biudžeto 
asignavimus finansinėms priemonėms ir 
sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, 
kad programa apimtų dar daugiau MVĮ ir 
labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
programomis sukuriama pridėtinės vertės 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – šios 
programos pasirodė esančios labai 
naudingos, nes padėjo valstybėms narėms u
žtikrinti, kad sunkiu finansų krizės 
laikotarpiu MVĮ galėtų pasinaudoti 
finansavimo galimybėmis; vis dėlto pabrė
žia, kad ateityje visiems Europos pramonės 
sektoriaus subjektams turėtų būti sudarytos 
geresnės galimybės pasinaudoti įvairesniais 
finansavimo būdais: ne tik dotacijomis, bet 
ir paskolomis ar nuosavo kapitalo 
finansavimu; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
planuojamame Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME) finansiniame 
pakete reikėtų bent jau iki 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai 
programai 2007–2013 m. skirto 
finansavimo lygio padidinti biudžeto 
asignavimus finansinėms priemonėms ir 
sudaryti geresnes galimybes jais naudotis, 
kad programa apimtų dar daugiau MVĮ ir 
labiau atitiktų įvairius MVĮ poreikius;

Or. de

Pakeitimas 21
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. yra įsitikinęs, kad Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ programai 
(COSME), visų pirma finansinėms 
priemonėms, skirtos išlaidos
turėtų būti ženkliai padidintos, kad 
programa galėtų pasinaudoti dar daugiau 
MVĮ, taip pat kad jomis būtų galima 
finansuoti verslo perdavimą;

Or. en
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Pakeitimas 22
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad naujos kartos 
tvarios energetikos sistemoms kurti ES 
prireiks nemažų investicijų į energetikos 
srities mokslinius tyrimus ir technologinę pl
ėtrą; todėl pabrėžia, kad reikia didinti 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl
ėtrai skiriamą finansavimą ir toliau vykdyti 
parodomuosius energetikos projektus; 
ragina iki galo įgyvendinti jau patvirtintą
Strateginį energetikos technologijų planą; 
prašo, kad Komisija ir Taryba paaiškintų, 
kaip jis bus finansuojamas pagal 
2014–2020 m. DFP;

5. laikosi nuomonės, kad naujos kartos 
tvarios energetikos sistemoms kurti ES 
prireiks nemažų investicijų į energetikos 
srities mokslinius tyrimus ir technologinę pl
ėtrą; todėl pabrėžia, kad reikia didinti 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl
ėtrai skiriamą finansavimą ir toliau vykdyti 
parodomuosius energetikos projektus; 
ragina išlaikyti ir papildyti programos 
„Pažangi energetika Europai“, kurią
valdo Konkurencingumo ir inovacijų
vykdomoji įstaiga, biudžetą; ragina iki galo 
įgyvendinti jau patvirtintą Strateginį
energetikos technologijų planą; prašo, kad 
Komisija ir Taryba paaiškintų, kaip jis bus 
finansuojamas pagal 2014–2020 m. DFP; 
ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti 
tinkamą pažangiųjų elektros energijos 
tinklų plėtros finansavimą;

Or. ro

Pakeitimas 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5. laikosi nuomonės, kad naujos kartos 
tvarios energetikos sistemoms kurti ES 
prireiks nemažų investicijų į energetikos 
srities mokslinius tyrimus ir technologinę pl
ėtrą; todėl pabrėžia, kad reikia didinti 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl
ėtrai skiriamą finansavimą ir toliau vykdyti 
parodomuosius energetikos projektus; 
ragina iki galo įgyvendinti jau patvirtintą
Strateginį energetikos technologijų planą; 
prašo, kad Komisija ir Taryba paaiškintų, 
kaip jis bus finansuojamas pagal
2014–2020 m. DFP;

5. laikosi nuomonės, kad naujos kartos 
tvarios energetikos sistemoms kurti ES 
prireiks nemažų investicijų į energetikos 
srities mokslinius tyrimus ir technologinę pl
ėtrą; todėl pabrėžia, kad reikia didinti 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl
ėtrai, ypač atsinaujinančios energijos ir 
energijos taupymo sistemoms, skiriamą
finansavimą; ragina iki galo įgyvendinti jau 
patvirtintą Strateginį energetikos 
technologijų planą, kad būtų skatinama 
naudoti neįprastus energijos šaltinius; 
pritaria Komisijos pastangoms ITER 
finansavimą atskirti nuo 2014–2020 m. 
DFP;

Or. en

Pakeitimas 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų valstybėms narėms, 
kurios derybų dėl narystės Europos S
ąjungoje metu įsipareigojo sustabdyti 
branduolinius reaktorius ir nutraukti jų
eksploataciją, pripažįstant, kad dėl tokio 
galutinio reaktorių sustabdymo anksčiau 
laiko šioms valstybėms narėms teko i
šskirtinai didelė finansinė našta; 

Or. en

Pakeitimas 25
Kent Johansson

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad 
projektams, kurie ženkliai viršijo ar viršija 
jiems skirtą biudžetą tuo metu, kai 
finansinių sunkumų ir nuosmukio laikais 
kitų projektų valdytojai raginami laikytis 
griežtos biudžeto drausmės, neturėtų būti 
toliau finansuojami; pabrėžia, kad kyla 
pavojus, jog dėl tokių projektų gali silpn
ėti pasitikėjimas ir gali būti sunkiau 
ateityje finansuoti mokslinių tyrimų
projektus; mano, kad ES biudžete reikėtų
numatyti pramonės finansavimą – sudaryti 
visiškai atskirą ir išsamų daugiametį šio 
finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

mano, kad kyla pavojus, jog dėl 
finansinei programai nepriklausančių
rizikingų projektų gali mažėti ES biudžeto 
skaidrumas ir nuspėjamumas, gali būti 
kenkiama biudžetinei drausmei ir pažeid
žiami patikimo biudžeto valdymo 
principai;

Or. sv

Pakeitimas 26
Kent Johansson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“, 
GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“, 
GLONASS, GMES) svarbą ES
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

mano, kad kyla pavojus, jog dėl 
finansinei programai nepriklausančių
rizikingų projektų gali mažėti ES biudžeto 
skaidrumas ir nuspėjamumas, gali būti 
kenkiama biudžetinei drausmei ir pažeid
žiami patikimo biudžeto valdymo 
principai;

Or. sv

Pakeitimas 27
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER,
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biud
žete reikėtų numatyti pramonės 
finansavimą – sudaryti visiškai atskirą ir i
šsamų daugiametį šio finansavimo biud
žetą, tačiau pramonės sektorių valdymo 
tobulinimas turėtų atitikti ES sutarčių
nuostatas; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
įgyvendinant šiuos projektus kurios nors i
šlaidos būtų viršytos, jas reikėtų padengti 
taip, kad nekiltų grėsmės kitų Sąjungos 
priemonių, kuriomis padedama siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

6. supranta, kad didelio masto infrastrukt
ūros projektai (pavyzdžiui, ITER, „Galileo
“, GLONASS, GMES) gali turėti strategin
ę svarbą ES konkurencingumui ateityje ir 
ES pramonės sektorių stiprinimui; vis dėlto, 
yra sunerimęs dėl kai kurių didelio masto 
projektų sąnaudų ir naudos pusiausvyros; 
ragina didelio masto projektus finansuoti 
pagal atskirą DFP pakategorę, taip pat 
geriau tvarkyti ir prižiūrėti jų išlaidas 
siekiant išvengti išlaidų viršijimo;
atkreipia dėmesį į tai, kad jei įgyvendinant 
šiuos projektus kurios nors išlaidos būtų vir
šytos, jas reikėtų padengti taip, kad nekiltų
grėsmės kitų Sąjungos priemonių, kuriomis 
padedama siekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, finansavimui ir sėkmingam 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 28
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“,
GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“,
EGNOS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti jų finansavimą – sudaryti 
visiškai atskirą ir išsamų daugiametį šio 
finansavimo biudžetą, tačiau valdymo 
tobulinimas turėtų atitikti ES sutarčių
nuostatas; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
įgyvendinant kurį nors iš šių projektų i
šlaidos būtų viršytos, jas reikėtų padengti 
taip, kad nekiltų grėsmė kitų didelio masto 
projektų ar kitų Sąjungos priemonių, 
kuriomis padedama siekti strategijos
„Europa 2020“ tikslų, finansavimui ir s
ėkmingam įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti didelių pramonės projektų
finansavimą – sudaryti visiškai atskirą ir i
šsamų daugiametį šio finansavimo biudžetą, 
tačiau didelių pramonės projektų valdymo 
tobulinimas turėtų atitikti ES sutarčių
nuostatas; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
įgyvendinant šiuos projektus kurios nors i
šlaidos būtų viršytos, jas reikėtų padengti 
taip, kad nekiltų grėsmės kitų Sąjungos 
priemonių, kuriomis padedama siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;
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Or. en

Pakeitimas 30
Vicky Ford

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui; 
pabrėžia, kad ITER biudžetą reikia vėl 
įtraukti į programos „Horizontas 2020“ 
biudžetą siekiant užtikrinti finansavimą
šiam labai svarbiam mokslinių tyrimų
projektui;

Or. en

Pakeitimas 31
Edit Herczog

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

6. pabrėžia strateginę didelio masto 
infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, 
„Galileo“, EGNOS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 32
Kent Johansson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“, 
GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;

pabrėžia strateginę didelio masto infrastrukt
ūros projektų (pavyzdžiui, „Galileo“, 
GLONASS, GMES) svarbą ES 
konkurencingumui ateityje ir ES pramonės 
sektorių stiprinimui; mano, kad ES biudžete 
reikėtų numatyti pramonės finansavimą – 
sudaryti visiškai atskirą ir išsamų daugiamet
į šio finansavimo biudžetą, tačiau pramonės 
sektorių valdymo tobulinimas turėtų atitikti 
ES sutarčių nuostatas; atkreipia dėmesį į
tai, kad jei įgyvendinant šiuos projektus 
kurios nors išlaidos būtų viršytos, jas reikėt
ų padengti taip, kad nekiltų grėsmės kitų S
ąjungos priemonių, kuriomis padedama 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
finansavimui ir sėkmingam įgyvendinimui;



AM\911739LT.doc 27/31 PE494.802v01-00

LT

Or. sv

Pakeitimas 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos labai 
rizikingos, itin brangios, ilgalaikės
programos, kurių atskiros valstybės narės 
negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais 
mažinti investicijų į didelio masto veiklą
riziką ir plėtoti investicijas į europinę
energetikos ir IRT infrastruktūrą; šiuo 
aspektu palankiai, kaip pirmuosius 
žingsnius reikiama linkme, vertina 
2012–2013 m. ES projektų obligacijų
iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos 
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinkl
ų priemonės (EITP);

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos programos, 
kurių atskiros valstybės narės negalėtų
vykdyti; todėl ragina ES veiksmais mažinti 
investicijų į didelio masto veiklą riziką ir pl
ėtoti investicijas į europinę energetikos ir 
IRT infrastruktūrą; šiuo aspektu palankiai, 
kaip pirmuosius žingsnius reikiama linkme, 
vertina 2012–2013 m. ES projektų obligacij
ų iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos 
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinkl
ų priemonės (EITP); ragina Komisiją bent 
du trečdalius lėšų, kurios pagal EITP 
numatytos investicijoms į energetiką, 
skirti tvarios energetikos projektams, pvz., 
energijos vartojimo efektyvumo ir pažangi
ųjų tinklų projektams;

Or. en

Pakeitimas 34
Vicky Ford

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas



PE494.802v01-00 28/32 AM\911739LT.doc

LT

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos labai 
rizikingos, itin brangios, ilgalaikės 
programos, kurių atskiros valstybės narės 
negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais 
mažinti investicijų į didelio masto veiklą
riziką ir plėtoti investicijas į europinę
energetikos ir IRT infrastruktūrą; šiuo 
aspektu palankiai, kaip pirmuosius 
žingsnius reikiama linkme, vertina 
2012–2013 m. ES projektų obligacijų
iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos 
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinkl
ų priemonės (EITP); 

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos labai 
rizikingos, itin brangios, ilgalaikės 
programos, kurių atskiros valstybės narės 
negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais 
mažinti investicijų į didelio masto veiklą
riziką ir plėtoti, be kita ko, investicijas į
europinę energetikos ir IRT infrastruktūrą; 
šiuo aspektu palankiai, kaip pirmuosius 
žingsnius šia linkme, vertina 2012–2013 m. 
ES projektų obligacijų iniciatyvos bandomąj
į etapą ir Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP); 
rekomenduoja, kad Komisija stebėtų nauj
ų ar iš dalies pakeistų teisės aktų kaupiam
ąjį poveikį ilgalaikėms privataus 
sektoriaus investicijoms ir iš naujo šį
poveikį apsvarstytų, taip pat užtikrintų, 
kad būtų skubiai šalinamos kliūtys 
investicijoms;

Or. en

Pakeitimas 35
Kent Johansson

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas



AM\911739LT.doc 29/31 PE494.802v01-00

LT

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos labai 
rizikingos, itin brangios, ilgalaikės 
programos, kurių atskiros valstybės narės 
negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais 
mažinti investicijų į didelio masto veiklą
riziką ir plėtoti investicijas į europinę
energetikos ir IRT infrastruktūrą; šiuo 
aspektu palankiai, kaip pirmuosius 
žingsnius reikiama linkme, vertina 
2012–2013 m. ES projektų obligacijų
iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos 
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinkl
ų priemonės (EITP);

7. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai 
valstybių biudžetų ištekliai riboti, tiesiog b
ūtina finansuoti iš kitų šaltinių, jei norima 
pritraukti ilgalaikių investicijų, reikalingų
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; 
tvirtai tiki, kad ES kuriama pridėtinė vertė
yra ypač didelė, kai remiamos labai 
rizikingos, itin brangios, ilgalaikės 
programos, kurių atskiros valstybės narės 
negalėtų vykdyti; todėl ragina ES veiksmais 
mažinti investicijų į didelio masto veiklą
riziką ir plėtoti investicijas į europinę
energetikos ir IRT infrastruktūrą; šiuo 
aspektu palankiai, kaip pirmuosius 
žingsnius reikiama linkme, vertina 
2012–2013 m. ES projektų obligacijų
iniciatyvos bandomąjį etapą ir Komisijos 
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinkl
ų priemonės (EITP); pabrėžia, kad svarbu 
numatyti tinkamą EITP finansavimą
norint užtikrinti jos įgyvendinimą, inter 
alia, siekiant užtikrinti Europos energijos 
tiekimo saugumą ir kurti ES vidaus rinką, 
diversifikuoti įvairius tiekimo šaltinius ir 
prisidėti prie tvaraus vystymosi;

Or. sv

Pakeitimas 36
Kent Johansson

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad iš ES biudžeto neturėtų b
ūti finansuojami projektai, su kuriais 
susijęs didesnis netikrumas dėl valstybėms 
narėms teksiančios finansinės naštos;

Or. sv

Pakeitimas 37
Vicky Ford
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. tačiau mano, jog norint, kad ilgalaikės 
investicijos ES būtų labiau remiamos, 
reikalinga išsamesnė analizė; pabrėžia, kad 
reikia kurti ir remti ES biudžetu grind
žiamas finansines rizikos pasidalijimo 
priemones ir jomis palengvinti investicijų
finansavimą prioritetiniuose sektoriuose, 
kuriuose būtų vykdoma daugiau ir įvairesni
ų projektų ir prisiimama įvairi rizika (
„projektų portfelio“ principas); yra įsitikin
ęs, kad reikia siekti ES ir nacionalinių
programų sinergijos ir papildomumo, taip 
kuo geriau išnaudojant šių priemonių
galimybes skatinti augimą; atkreipia dėmesį
į tai, kad šios priemonės turi būti grind
žiamos aiškiais ir skaidriais projektų
tinkamumo ir atrankos kriterijais;

8. tačiau mano, jog norint, kad ilgalaikės 
investicijos ES būtų labiau remiamos, 
reikalinga išsamesnis vertinimas; pabrėžia, 
kad reikia toliau analizuoti ir vertinti ES 
biudžetu grindžiamas finansines rizikos 
pasidalijimo priemones, siekiant galbūt 
daugiau jas naudoti, ir jomis palengvinti 
investicijų finansavimą prioritetiniuose 
sektoriuose, kuriuose būtų vykdoma 
daugiau ir įvairesnių projektų ir prisiimama 
įvairi rizika („projektų portfelio“ principas); 
yra įsitikinęs, kad reikia siekti ES ir 
nacionalinių programų sinergijos ir 
papildomumo, taip kuo geriau išnaudojant 
šių priemonių galimybes skatinti augimą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šios priemonės 
turi būti grindžiamos aiškiais ir skaidriais 
projektų tinkamumo ir atrankos kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 38
Vicky Ford

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. tvirtai pabrėžia, kad visos novatoriškos 
finansinės priemonės turėtų būti grind
žiamos pajamų reinvestavimo (grįžtamųjų l
ėšų) principu; pabrėžia, kad toks 
pakartotinio naudojimo principas ne tik 
padeda taupyti valstybės lėšas, bet ir didina 
šių priemonių sverto ir didinamąjį poveikį, o 
tai galiausiai padeda užtikrinti daugiau 
investicijų į ekonomiką;

9. tvirtai pabrėžia, kad visos novatoriškos 
finansinės priemonės gali pasirodyti esan
čios naudingas pajamų (grįžtamųjų lėšų)
reinvestavimo principas; pabrėžia, kad 
toks pakartotinio naudojimo principas ne 
tik padeda taupyti valstybės lėšas, bet ir 
didina šių priemonių sverto ir didinamąjį
poveikį, o tai galiausiai padeda užtikrinti 
daugiau investicijų į ekonomiką;
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Or. en

Pakeitimas 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos 
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis.

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos 
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis. vis dėlto pabrėžia, 
kad sanglaudos politika neturėtų būti 
laikoma konkrečių programų reikiamo 
finansavimo pakaitalu; mano, kad pagal 
sanglaudos politiką galima papildomai 
remti tam tikrus veiksmus, pvz., energijos 
vartojimo efektyvumo srityje, tačiau tik 
tuo atveju, kai šiomis programomis 
siekiama konvergencijos tikslų pagal 
sanglaudos politiką;

Or. en

Pakeitimas 40
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“,
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos 
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis.

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos 
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis. ragina Komisiją ir 
Tarybą ženkliai padidinti struktūrinio 
finansavimo, kurį valstybės narės galėtų
naudoti siekdamos padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą, ypač būsto srityje, 
lygį;

Or. ro

Pakeitimas 41
Vicky Ford

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos 
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis.

10. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 42
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad reikia skatinti tam tikrų
programų (pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, 
COSME, EITP) ir sanglaudos politikos
suderinamumą ir sinergiją; yra įsitikinęs, 
kad reikėtų skatinti sudėtinį ar kombinuotą
finansavimą, kad visose valstybėse narėse b
ūtų galima kuo geriau įsisavinti esamus ES 
fondų išteklius ir jos galėtų dalyvauti visose 
specialiose programose ir kad visoje ES 
teritorijoje būtų užtikrintas tolygesnis 
ekonominis vystymasis.

pabrėžia, kad reikia sudaryti galimybes tam 
tikrų programų (pavyzdžiui, „Horizontas 
2020“, COSME, EITP) ir sanglaudos 
politikos suderinamumui, sinergijai ir 
tvarumui ir geriau juos skatinti; yra 
įsitikinęs, kad reikėtų skatinti sudėtinį ar 
kombinuotą finansavimą, kad visose valstyb
ėse narėse būtų galima kuo geriau įsisavinti 
esamus ES fondų išteklius ir jos galėtų
dalyvauti visose specialiose programose ir 
kad visoje ES teritorijoje būtų užtikrintas 
tolygesnis ekonominis vystymasis.

Or. en

Pakeitimas 43
Paul Rübig

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. ypač pabrėžia, kad reikia toliau 
finansuoti programą „Erasmus 
jauniesiems verslininkams“ pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę
programą. atkreipia dėmesį į tai, kad 
nustatyti programos tikslai – skatinti 
Europos įmones, keistis žiniomis ir 
geriausios patirties modeliais, taip pat 
kurti tinklus ir partnerystes siekiant šiuos 
tikslus įgyvendinti;

Or. de

Pakeitimas 44
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
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10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad norint, jog ES 
programos būtų sėkmingai įgyvendintos, 
didinant veiklos biudžetą reikia kartu 
atitinkamai didinti administravimo biud
žetą;

Or. en


