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Pakeitimas 1
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. labai apgailestauja, kad Taryba 38 mlrd. 
EUR sumažino 1a išlaidų kategorijos lėšas, 
o pasinaudojant pagal šią kategoriją 
numatytomis lėšomis finansuojama ES 
inovacijų, mokslinių tyrimų, 
infrastruktūros, MVĮ, jaunimo ir švietimo 
sričių politika, kurią vykdant reikia spręsti 
dabartinės ekonominės krizės problemas ir 
svarbius socialinius uždavinius; mano, kad 
nustačius tinkamas BŽŪP išmokų 
viršutines ribas atsirastų papildomų 
biudžetinių lėšų 1a išlaidų kategorijai;

2. labai apgailestauja, kad Taryba 38 mlrd. 
EUR sumažino 1a išlaidų kategorijos lėšas, 
o pasinaudojant pagal šią kategoriją 
numatytomis lėšomis finansuojama ES 
inovacijų, mokslinių tyrimų, 
infrastruktūros, MVĮ, jaunimo ir švietimo 
sričių politika, kurią vykdant reikia spręsti 
dabartinės ekonominės krizės problemas ir 
svarbius socialinius uždavinius; pabrėžia, 
kad pagal 1a išlaidų kategoriją numatyti 
asignavimai galėtų padėti įgyvendinti ES 
prioritetinę politiką tokiose srityse, kaip 
kovos su nedarbu priemonių, ES 
pramonės politikos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei energetikos srityse;

Or. ro

Pakeitimas 2
Paul Rübig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. labai apgailestauja, kad Taryba 38 mlrd. 
EUR sumažino 1a išlaidų kategorijos lėšas, 
o pasinaudojant pagal šią kategoriją 
numatytomis lėšomis finansuojama ES 
inovacijų, mokslinių tyrimų, 
infrastruktūros, MVĮ, jaunimo ir švietimo 
sričių politika, kurią vykdant reikia spręsti 
dabartinės ekonominės krizės problemas ir 
svarbius socialinius uždavinius; mano, kad
nustačius tinkamas BŽŪP išmokų 
viršutines ribas atsirastų papildomų 

2. labai apgailestauja, kad Taryba 38 mlrd. 
EUR sumažino 1a išlaidų kategorijos lėšas, 
o pasinaudojant pagal šią kategoriją 
numatytomis lėšomis finansuojama ES 
inovacijų, mokslinių tyrimų, 
infrastruktūros, MVĮ, jaunimo ir švietimo 
sričių politika, kurią vykdant reikia spręsti 
dabartinės ekonominės krizės problemas ir 
svarbius socialinius uždavinius; mano, kad
turėtų būti numatyta papildomų 
biudžetinių lėšų 1a išlaidų kategorijai;
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biudžetinių lėšų 1a išlaidų kategorijai;

Or. de

Pakeitimas 3
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. norėtų sužinoti apytikrę 2007–2013 m. 
laikotarpio, ypač paskutinių 2013 metų, 
nepanaudotų mokėjimų asignavimų 
sumą, todėl prašo Komisijos pateikti 
finansinę ataskaitą dėl mokėjimų 
asignavimų panaudojimo pagal 
galiojančias 2007–2013 m. finansines 
perspektyvas ir nurodyti numatytas ir 
įsipareigotas sumas 2007–2012 m. 
laikotarpiu, nepanaudotas sumas, sumas, 
kurios vis dar turi būti paskirtos, ir visą su 
mokėjimų asignavimų panaudojimu 
susijusią finansinę informaciją;

Or. fr

Pakeitimas 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2 a. ragina biudžeto valdymo institucijas 
numatyti kuo daugiau lankstumo, kad 
būtų galima nukreipti nepanaudotus 
metinius asignavimus siekiant skirti lėšų 
pagal 1a išlaidų kategoriją 
finansuojamoms programoms, ypač 
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„Horizontas 2020“, COSME ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei;

Or. en

Pakeitimas 5
Edit Herczog

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. griežtai prieštarauja bet kokioms 
pastangoms gauti reikiamų išteklių 
perkeliant lėšas iš 1a išlaidų kategorijos 
siekiant ateityje padengti kitos DFP 
faktinių finansinės apskaitos metų galbūt 
neapmokėtus mokėjimų prašymus;

Or. en

Pakeitimas 6
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina skirti pakankami lėšų programai
„Horizontas 2020“; ryžtingai nepritaria bet 
kokiam pasiūlymui 2014 m. nustatyti 
maksimalias ribas, kurios būtų žemesnės 
nei 2013 m. ribos; ragina Komisiją 
numatyti specialias biudžeto eilutes, skirtas 
MVĮ priemonei, mokslo visuomenėje ir
platesnio dalyvavimo programoms, taip pat 
tolesniems veiksmams, susijusiems su 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos ekologinėmis inovacijomis ir 
programa „Pažangi energetika Europai“;

3. primena Tarybai jos pareiškimą, kad 
programai „Horizontas 2020“ skiriamos 
lėšos turi atspindėti realų ekonomikos 
augimą, palyginti su 2013 m. lygiu; todėl
ragina skirti pakankami lėšų programai
„Horizontas 2020“ ir ryžtingai nepritaria 
bet kokiam pasiūlymui 2014 m. nustatyti 
maksimalias ribas, kurios būtų žemesnės 
nei 2013 m. ribos; ragina Komisiją 
numatyti specialias biudžeto eilutes, skirtas 
MVĮ priemonei, mokslo visuomenėje ir 
platesnio dalyvavimo programoms, taip pat 
tolesniems veiksmams, susijusiems su 



PE510.847v01-00 6/12 AM\936908LT.doc

LT

Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos ekologinėmis inovacijomis ir 
programa „Pažangi energetika Europai“;

Or. en

Pakeitimas 7
Kent Johansson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina skirti pakankami lėšų programai
„Horizontas 2020“; ryžtingai nepritaria bet 
kokiam pasiūlymui 2014 m. nustatyti 
maksimalias ribas, kurios būtų žemesnės 
nei 2013 m. ribos; ragina Komisiją 
numatyti specialias biudžeto eilutes, skirtas
MVĮ priemonei, mokslo visuomenėje ir 
platesnio dalyvavimo programoms, taip pat 
tolesniems veiksmams, susijusiems su 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos ekologinėmis inovacijomis ir 
programa „Pažangi energetika Europai“;

3. ragina skirti pakankami lėšų programai
„Horizontas 2020“; ryžtingai nepritaria bet 
kokiam pasiūlymui 2014 m. nustatyti 
maksimalias ribas, kurios būtų žemesnės 
nei 2013 m. ribos; ragina Komisiją 
numatyti specialių biudžetą, skirtą MVĮ 
priemonei, ir specialias biudžeto eilutes, 
skirtas mokslo visuomenėje ir platesnio 
dalyvavimo programoms, taip pat 
tolesniems veiksmams, susijusiems su 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos ekologinėmis inovacijomis ir 
programa „Pažangi energetika Europai“;

Or. en

Pakeitimas 8
Kent Johansson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirti vienkartinį 
finansavimą iš biudžeto, kad žinių ir 
inovacijos bendrijų suinteresuotosioms 
šalims būtų sutiektas stabilus ir iš anksto 
žinomas pagrindas investicijoms vykdyti;
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Or. en

Pakeitimas 9
Kent Johansson

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Europos inovacijos ir 
technologijos institutui numatyti 
pakankamai lėšų, kad būtų užtikrinta 
išteklių kritinė masė, kurios reikia 
naujoms numatytoms žinių ir inovacijos 
bendrijoms steigti;

Or. en

Pakeitimas 10
Paul Rübig

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; atsižvelgdamas 
į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, 
ragina mažiausiai 60 proc. programos 
COSME biudžeto skirti finansinėms 
priemonėms;

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; atsižvelgdamas 
į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, 
ragina mažiausiai 60 proc. programos 
COSME biudžeto skirti finansinėms 
priemonėms; primygtinai tvirtina, kad 
pagal DFP ir toliau turi būti remiamos 
mikrofinansų programos (pvz., Europos 
mikrofinansų priemonė „Progress“ ir 
JASMINE); be to, ragina kurti 
glaudesnius esamų ir būsimų verslumo 
skatinimo priemonių, pvz., Europos 
socialinio fondo, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo, 
Jaunimo garantijų iniciatyvos ir 
„Erasmus“ jauniems verslininkams, 
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tinklus, kad būtų kuriamos iniciatyvos ir 
sąveika nacionaliniu ir vietos lygmenimis;

Or. de

Pakeitimas 11
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; atsižvelgdamas 
į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, 
ragina mažiausiai 60 proc. programos 
COSME biudžeto skirti finansinėms 
priemonėms;

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; mano, kad 
dabar siūlomas finansavimo lygis yra 
nepakankamas ir dar kartą pareiškia 
Parlamento poziciją, kad programai DFP 
laikotarpiu numatyta suma turėtų būti 
dvigubai padidinta; atsižvelgdamas į tai, 
kad itin sunku gauti finansavimą, ragina 
mažiausiai 60 proc. programos COSME 
biudžeto skirti finansinėms priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 12
Edit Herczog

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; atsižvelgdamas 
į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, 
ragina mažiausiai 60 proc. programos 
COSME biudžeto skirti finansinėms 

5. pabrėžia, kad būtina spręsti MVĮ 
patiriamas problemas pasinaudojant plataus 
užmojo programa COSME; atsižvelgdamas 
į tai, kad itin sunku gauti finansavimą, 
ragina mažiausiai 60 proc. programos 
COSME biudžeto skirti
veiksmingiausioms finansinėms 
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priemonėms; priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 13
Edit Herczog

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., projektai
Galileo ir Copernicus) turi būti 
finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP 
biudžeto ir kad ES lėšomis neturi būti 
naudojamasi siekiant padengti ITER 
projekto papildomą išlaidų perviršį ar 
padengti išlaidas;

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., GALILEO ir
Europos Žemės stebėsenos programa), taip 
pat ITER projektas turi būti finansuojami
viršijant DFP viršutines ribas, siekiant 
užtikrinti, kad dėl galimo išlaidų viršijimo 
nekiltų grėsmė kitų Sąjungos politikos 
krypčių finansavimui ir sėkmingam 
įgyvendinimui, ypač mokslinių tyrimų 
srityje, ir kad būtų išlaikytos visos abiejų 
biudžeto valdymo institucijų galios; DFP 
reglamente turėtų būti apribojami 
įsipareigojimų asignavimai atsižvelgiant į 
visas išlaidas, dėl kurių reikia susitarti, 
kad būtų užtikrintas šių projektų 
finansavimas ir kartu nekliudoma 
įgyvendinti kitų ES prioritetų, pavyzdžiui, 
programų „Horizontas 2020“, COSME ar 
„Erasmus“;

Or. en

Pakeitimas 14
Paul Rübig

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., projektai

6. primygtinai pabrėžia, kad finansavimo 
paketai svarbiems ES infrastruktūros
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Galileo ir Copernicus) turi būti
finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP 
biudžeto ir kad ES lėšomis neturi būti 
naudojamasi siekiant padengti ITER 
projekto papildomą išlaidų perviršį ar 
padengti išlaidas;

projektams (pvz., GALILEO, Europos 
Žemės stebėsenos programa ir ITER) 
turėtų būti didesni negu DFP viršutinė 
riba, kad, jeigu reikia, valstybės narės 
galėtų skirti papildomų asignavimų;

Or. de

Pakeitimas 15
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., projektai
Galileo ir Copernicus) turi būti 
finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP 
biudžeto ir kad ES lėšomis neturi būti 
naudojamasi siekiant padengti ITER 
projekto papildomą išlaidų perviršį ar 
padengti išlaidas;

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., GALILEO, 
ITER ir Europos Žemės stebėsenos 
programa) turi būti finansuojami viršijant 
DFP viršutines ribas ir kad dėl galimo 
išlaidų viršijimo įgyvendinant šiuos 
didelio masto projektus neturėtų kilti 
grėsmė kitų ES programų finansavimui ir 
sėkmingam įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., projektai
Galileo ir Copernicus) turi būti 
finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP 
biudžeto ir kad ES lėšomis neturi būti 
naudojamasi siekiant padengti ITER 
projekto papildomą išlaidų perviršį ar 
padengti išlaidas;

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., GALILEO, 
ITER ir Europos Žemės stebėsenos 
programa) turi būti finansuojami viršijant 
DFP viršutines ribas ir kad dėl galimo 
išlaidų viršijimo įgyvendinant šiuos 
didelio masto projektus neturėtų kilti 
grėsmė kitų ES programų finansavimui ir 
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sėkmingam įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 17
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., projektai
Galileo ir Copernicus) turi būti 
finansuojami išorės lėšomis ir ne iš DFP 
biudžeto ir kad ES lėšomis neturi būti 
naudojamasi siekiant padengti ITER 
projekto papildomą išlaidų perviršį ar 
padengti išlaidas;

6. primygtinai pabrėžia, kad svarbūs ES 
infrastruktūros projektai (pvz., GALILEO ir
Europos Žemės stebėsenos programa) turi 
būti finansuojami viršijant DFP biudžetą ir 
ne iš DFP biudžeto ir kad ES lėšomis 
neturi būti naudojamasi siekiant padengti 
ITER projekto papildomą išlaidų perviršį 
ar padengti išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 18
Edit Herczog

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad siekiant įgyvendinti strategiją
„Europa 2020“ reikia užtikrinti geresnį 
valdymą ir lėšų panaudojimo koordinavimą 
tarp ES ir valstybių narių; ragina optimaliai 
naudoti esamą ES finansavimą ir 
daugiausia dėmesio skirti ES pridėtinei 
vertei, veiksmingam modernizavimui ir
papildomam sverto poveikiui; ragina, kad 
pasinaudojant Europos semestru būtų 
vykdoma investicijų stebėsena mokslinių 
tyrimų, inovacijų, pramonės politikos ir
MVĮ srityse.

7. mano, kad siekiant įgyvendinti strategiją
„Europa 2020“ reikia užtikrinti geresnį 
valdymą ir lėšų panaudojimo koordinavimą 
tarp ES ir valstybių narių; ragina optimaliai 
naudoti esamą ES finansavimą ir 
daugiausia dėmesio skirti ES pridėtinei 
vertei, veiksmingam modernizavimui ir 
sverto poveikiui, taip pat tinkamam ir 
skubiam įgyvendinimui valstybėse narėse;
ragina, kad pasinaudojant Europos 
semestru būtų vykdoma investicijų 
stebėsena mokslinių tyrimų, inovacijų, 
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pramonės politikos, MVĮ, energetikos ir
IRT infrastruktūros srityse.

Or. en

Pakeitimas 19
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad siekiant įgyvendinti strategiją
„Europa 2020“ reikia užtikrinti geresnį 
valdymą ir lėšų panaudojimo koordinavimą 
tarp ES ir valstybių narių; ragina optimaliai 
naudoti esamą ES finansavimą ir 
daugiausia dėmesio skirti ES pridėtinei 
vertei, veiksmingam modernizavimui ir
papildomam sverto poveikiui; ragina, kad 
pasinaudojant Europos semestru būtų 
vykdoma investicijų stebėsena mokslinių 
tyrimų, inovacijų, pramonės politikos ir 
MVĮ srityse.

7. mano, kad siekiant įgyvendinti strategiją
„Europa 2020“ reikia užtikrinti geresnį 
valdymą ir lėšų panaudojimo koordinavimą 
tarp ES, valstybių narių ir regionų; ragina 
optimaliai naudoti esamą ES finansavimą ir 
daugiausia dėmesio skirti ES pridėtinei 
vertei, veiksmingam modernizavimui ir 
sverto poveikiui; ragina, kad pasinaudojant 
Europos semestru būtų vykdoma 
investicijų stebėsena mokslinių tyrimų, 
inovacijų, pramonės politikos ir MVĮ 
srityse.

Or. fr


