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Pakeitimas 1
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. tvirtina, kad ES valstybės narės ir 
organai šiuo Europos ekonomikai 
sudėtingu laikotarpiu turi kartu svarstyti 
ekonomikos augimo darbotvarkės 
rengimą, kad biudžeto konsolidavimo 
politika būtų labiau pagrįsta ir 
patikimesnė; atkreipia dėmesį į tai, kad 
šiuo požiūriu ES priemonių sutelkimas 
(struktūrinių fondų ir Europos investicijų 
banko) gali labai prididėti prie šio tikslo 
įgyvendinimo;

Or. es

Pakeitimas 2
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ilgą laiką sanglaudos 
politika davė papildomos naudos kaip
būtina investicijų priemonė, skirta augimui 
skatinti ir darbo vietoms veiksmingai kurti 
tinkamai atsižvelgiant į regionų investicijų 
poreikius, ir šitaip prisidėjo ne tik prie 
regionų skirtumų mažinimo, bet taip pat ir 
prie ekonomikos atkūrimo bei visos 
Sąjungos vystymo;

2. pabrėžia, kad ilgą laiką sanglaudos 
politika įrodė esanti būtina investicijų 
priemonė, skirta augimui skatinti ir darbo 
vietoms veiksmingai kurti tinkamai 
atsižvelgiant į regionų investicijų 
poreikius, ir šitaip prisidėjo ne tik prie 
regionų skirtumų mažinimo, bet taip pat ir 
prie ekonomikos atkūrimo bei visos 
Sąjungos vystymo;

Or. bg

Pakeitimas 3
Petru Constantin Luhan
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. taip pat yra susirūpinęs, kad šie trūkumai 
gali padidėti 2013 m., nes tikimasi dar 
paspartinti įgyvendinimą pagal 1b išlaidų 
kategoriją; ragina Tarybą ir Komisiją kartu 
su Parlamentu nedelsiant išanalizuoti ir 
įvertinti sumas ir reikalavimus tam, kad 
2013 m. nesutriktų įgyvendinimas; pažymi, 
kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 
galėtų atsirasti pavojus šiuo metu puikiai 
veikiančioms programoms;

4. taip pat yra susirūpinęs, kad šie trūkumai 
gali padidėti 2013 m., nes tikimasi dar 
paspartinti įgyvendinimą pagal 1b išlaidų 
kategoriją; ragina Tarybą ir Komisiją kartu 
su Parlamentu nedelsiant išanalizuoti ir 
įvertinti sumas ir reikalavimus tam, kad 
2013 m. nesutriktų įgyvendinimas; pažymi, 
kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 
galėtų atsirasti pavojus šiuo metu puikiai 
veikiančioms programoms ir sutrikti 
šiomis programomis siekiamų tikslų 
įgyvendinimo procesas;

Or. ro

Pakeitimas 4
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. be to, ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai 
įvertinti realius 2013 m. mokėjimų pagal 
1b išlaidų kategoriją poreikius, neįvertinus 
realios padėties arba tinkamai 
nepagrindus neatlikti jokių lėšų 
sumažinimo ir nepriimti sprendimų, 
neatitinkančių valstybių narių pateiktų 
prognozių, kuriomis Komisija rėmėsi 
rengdama biudžeto projektą; pabrėžia, kad 
šiomis aplinkybėmis nepritars jokiam 
galimam mokėjimų lygio sumažinimui, 
palyginti su Komisijos nustatytais 
pagrįstais poreikiais.

5. be to, ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai 
įvertinti realius 2013 m. mokėjimų pagal 
1b išlaidų kategoriją poreikius, lėšas 
mažinti tik dalykiškai pagrįstais atvejais ir 
nepriimti sprendimų, neatitinkančių 
valstybių narių pateiktų prognozių, 
kuriomis Komisija rėmėsi rengdama 
biudžeto projektą;

Or. de


