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Pakeitimas 1
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad darbas dėl DFP jokiomis 
aplinkybėmis neturėtų trukdyti darbui dėl 
reglamentų, pagal kuriuos apibrėžiama 
paramos aprėptis ir kiekvieno fondo 
įgyvendinimo taisyklės, taigi derybose dėl 
sanglaudos politikos teisinio pagrindo 
turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
Parlamento vaidmenį; labai apgailestauja, 
kad derybose dėl 2014–2020 m. DFP 
nebuvo laikomasi šio principo, todėl darbas 
siekiant nustatyti DFP turėjo esminės 
įtakos teisėkūros deryboms dėl sanglaudos 
politikos reglamentų ir pastarųjų turinio, ir 
jų parengimo terminų aspektais;

2. mano, kad darbas dėl DFP jokiomis 
aplinkybėmis neturėtų trukdyti darbui dėl 
reglamentų, pagal kuriuos apibrėžiama 
paramos aprėptis ir kiekvieno fondo 
įgyvendinimo taisyklės, taigi derybose dėl 
sanglaudos politikos teisinio pagrindo 
turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
Parlamento vaidmenį ir prerogatyvas; labai 
apgailestauja, kad derybose dėl 2014–
2020 m. DFP nebuvo laikomasi šio 
principo, todėl darbas siekiant nustatyti 
DFP turėjo esminės įtakos sanglaudos 
politikos reglamentams ir pastarųjų 
turiniui, ir jų parengimo terminų aspektais; 
todėl apgailestauja, kad į Europos Vadovų 
Tarybos politinį susitarimą, kuris pagal 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 
patenka į bendro sprendimo procedūros 
taikymo sritį, įtrauktos makroekonominės 
sąlygos ir veiklos rezervas;

Or. en

Pakeitimas 2
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
poreikių analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
vertinimą; primena, kad sanglaudos 

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
regioninės ir vietos plėtros poreikių 
analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
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politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika ir todėl ji labai svarbi kaip ES 
priemonė ekonomikos augimui skatinti, 
darbo vietoms kurti, viešosioms 
investicijoms skatinti ir socialinei 
nelygybei mažinti;

vertinimą; primena, kad sanglaudos 
politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika ir todėl ji labai svarbi kaip ES 
priemonė ekonomikos augimui skatinti, 
darbo vietoms kurti, viešosioms 
investicijoms skatinti ir socialinei 
įtraukčiai skatinti; todėl pabrėžia, kad dėl 
mažesnio ES biudžeto neišvengiamai 
padidės disbalansas ir bus varžomas 
ekonominis vystymasis ir paminamas 
solidarumo principas;

Or. en

Pakeitimas 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
poreikių analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
vertinimą; primena, kad sanglaudos 
politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika ir todėl ji labai svarbi kaip ES 
priemonė ekonomikos augimui skatinti, 
darbo vietoms kurti, viešosioms 
investicijoms skatinti ir socialinei 
nelygybei mažinti;

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
poreikių analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
vertinimą; primena, kad sanglaudos 
politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika ir todėl ji labai svarbi kaip ES 
priemonė ekonomikos augimui skatinti, 
darbo vietoms kurti, viešosioms 
investicijoms skatinti, klimato kaitos ir 
energetinės priklausomybės problemoms 
spręsti ir socialinei nelygybei mažinti, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 
2020“tikslus;

Or. ro

Pakeitimas 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
poreikių analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
vertinimą; primena, kad sanglaudos 
politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika ir todėl ji labai svarbi kaip ES 
priemonė ekonomikos augimui skatinti, 
darbo vietoms kurti, viešosioms 
investicijoms skatinti ir socialinei 
nelygybei mažinti;

3. pabrėžia, kad diskusija dėl išteklių 
sanglaudos politikai turėtų būti pagrįsta 
poreikių analize ir diskutuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į šios politikos įgyvendinimo 
per ankstesnį programavimo laikotarpį 
vertinimą; primena, kad sanglaudos 
politika yra augimo skatinimo investicijų 
politika, padedanti kovoti su krize, ir todėl 
ji labai svarbi kaip ES priemonė tvariam 
ekonomikos augimui skatinti, darbo 
vietoms kurti, viešosioms investicijoms 
skatinti, socialinei nelygybei ir skurdui
mažinti, perėjimui nuo vienos energijos 
rūšies prie kitos skatinti ir kovoti su 
klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 5
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. paskelbia negaliojančiu ankstesnį 
Europos Vadovų Tarybos sprendimą dėl 
biudžeto skyrimo iš struktūrinių fondų
naujam atokiausiam regionui Majotui
pagal 2014–2020 m. DFP; pabrėžia, kad 
jokiam regionui niekada nebuvo skirtas 
nustatytas biudžetas, kuris neturėtų 
materialinio teisinio pagrindo ir kuriam 
nebūtų taikomas joks kriterijus; primena, 
kad šis sprendimas pažeidžia lygybę tarp 
regionų ir tinkamą regionų klasifikavimą 
pagal reglamentą dėl bendrųjų 
struktūrinių fondų nuostatų;
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Or. fr

Pakeitimas 6
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra labai susirūpinęs, kad metų 
pabaigoje susikaupusių neapmokėtų 
sąskaitų suma nuolat auga, ir mano, kad ES 
biudžeto lėšų trūkumas turėjo didžiausią 
poveikį sanglaudos politikai; todėl ragina 
atlikti struktūrinę ES biudžeto reformą, 
įskaitant nuosavų išteklių reformą.

5. yra labai susirūpinęs, kad metų 
pabaigoje susikaupusių neapmokėtų 
sąskaitų suma nuolat auga, ir mano, kad ES 
biudžeto lėšų trūkumas turėjo didžiausią 
poveikį sanglaudos politikai; daro išvadą, 
kad likę 2007–2014 m. laikotarpio 
padariniai 2014–2020 m. DFP neišspręsti;
todėl ragina atlikti kitą struktūrinę ES 
biudžeto reformą, įskaitant nuosavų 
išteklių reformą.

Or. en


