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Pakeitimas 1
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. 
rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių Parlamentas 
pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai 
sanglaudos politikai išleidžiamos lėšos, yra 
tvirta priemonė strateginėms investicijoms, 
suteikiančioms Europos pridėtinę vertę, 
didinti ir grąžinti Europos ekonomiką į 
augimo ir konkurencingumo vėžes;

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. 
rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių Parlamentas 
pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai 
sanglaudos politikai išleidžiamos lėšos, yra 
tvirta priemonė strateginėms investicijoms, 
suteikiančioms Europos pridėtinę vertę, 
prisideda prie ekonomikos augimo, darbo 
vietų ir gerovės kūrimo ir gerina žmonių 
gyvenimo kokybę;

Or. pt

Pakeitimas 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. 
rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių Parlamentas 
pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai 
sanglaudos politikai išleidžiamos lėšos, yra 
tvirta priemonė strateginėms investicijoms, 
suteikiančioms Europos pridėtinę vertę, 
didinti ir grąžinti Europos ekonomiką į 
augimo ir konkurencingumo vėžes;

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. 
rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių Parlamentas 
pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai 
sanglaudos politikai išleidžiamos lėšos, yra 
tvirta priemonė strateginėms investicijoms, 
suteikiančioms akivaizdžią Europos 
pridėtinę vertę, didinti ir grąžinti Europos 
ekonomiką į augimo ir konkurencingumo 
vėžes;

Or. en
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Pakeitimas 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi į 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą reikia žiūrėti kaip į 
pagrindinę priemonę, iš anksto lemiančią, 
ar strategijos „Europa 2020“ tikslai bus 
pakankamai pasiekti, todėl būtina 
dabartinėse derybose išvengti krize 
pagrįstos galvosenos ir siekti patikimo ir 
pagrįsto biudžeto, pagal kurį būtų 
užtikrinamas ekonomikos augimas ir 
užimtumas ir, pagaliau, aukštas ES piliečių 
gyvenimo lygis ir saugumas;

B. kadangi į 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą reikia žiūrėti kaip į 
pagrindinę priemonę, skirtą strategijos 
„Europa 2020“ tikslams įgyvendinti visoje 
ES teritorijoje, taip pat pasiekti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą; kadangi pagal programą taip 
pat reikėtų siekti, kad ES tikslai, dėl kurių 
susitarė vyriausybių vadovai, būtų 
įgyvendinami realiais ir konkrečiais 
veiksmais, todėl būtina dabartinėse 
derybose išvengti krize pagrįstos 
galvosenos ir siekti patikimo ir pagrįsto 
biudžeto, pagal kurį būtų užtikrinamas 
ekonomikos augimas ir užimtumas ir, 
pagaliau, aukštas ES piliečių gyvenimo 
lygis ir saugumas;

Or. en

Pakeitimas 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kaip priemonė, prisidedanti prie 
tinkamo ES regionų dalyvavimo 
bendrojoje rinkoje, ES sanglaudos politika 
turėtų ir toliau būti pagrindinis Europos 
solidarumo ramstis;

C. kadangi kaip priemonė, prisidedanti prie 
tinkamo ES regionų dalyvavimo 
bendrojoje rinkoje, ir kaip pagrindinis ES 
atsakas į sunkiai panaikinamus 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
regionų skirtumus, ES sanglaudos politika 
turėtų ir toliau būti pagrindinis Europos 
solidarumo ramstis;

Or. en
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Pakeitimas 5
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politikai 
reikalingos reformos, kad ji taptų labiau 
orientuota į rezultatą ir patogi paramos 
gavėjams, taigi, ir ekonomiškai efektyvi
politika;

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politikai 
reikalingos reformos, kad ji taptų labiau 
orientuota į rezultatą ir patogi paramos 
gavėjams, taigi, ir efektyvesnė investicijų 
aspektu politika; kadangi ypatingą dėmesį 
vis dar reikia skirti atokiausiems 
regionams dėl jų didelių ekonominių ir 
socialinių suvaržymų;

Or. pt

Pakeitimas 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politikai 
reikalingos reformos, kad ji taptų labiau 
orientuota į rezultatą ir patogi paramos 
gavėjams, taigi, ir ekonomiškai efektyvi 
politika;

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politikai 
reikalingos reformos, kad ji taptų labiau 
orientuota į rezultatą, sutelkta pagal temas
ir patogi paramos gavėjams, taigi, ir 
ekonomiškai efektyvi politika;

Or. en

Pakeitimas 7
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi paaiškėjo, kad Sanglaudos 
politika yra lanksti priemonė ir 
pagrindinis kovos su ekonomikos ir 
finansų krize veiksnys, labai prisidedantis 
prie įvairių nacionalinių atkūrimo 
programų ir padedantis ieškoti būdų 
inovacijoms skatinti tuo pat metu 
šalindamas Europos regionų skirtumus;

Or. ro

Pakeitimas 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi sanglaudos politika turėtų 
suteikti prieigą prie išteklių ir reaguoti į 
tikruosius ES regionų poreikius, o tam 
reikia lankstumo nustatant tikslus ir 
investicijų prioritetus, nepaisant poreikio 
investuoti, pavyzdžiui, į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą bei 
inovacijas, nes tai svarbiausia priemonė, 
prisidedanti prie strategijos „Europa 2020“ 
pasiekimo, todėl ši investicijų kryptis 
turėtų būti tinkamai susieta su sanglaudos 
politika, t. y. taikant laipsnišką 
kompetencijos plėtojimą;

E. kadangi sanglaudos politika turėtų 
suteikti prieigą prie išteklių ir reaguoti į 
tikruosius ES regionų poreikius, o tam taip 
pat reikia lankstumo siekiant atsižvelgti į 
specifinius regiono poreikius nustatant 
tikslus ir investicijų prioritetus, nepaisant 
poreikio investuoti, pavyzdžiui, į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
bei inovacijas, nes tai svarbiausia 
priemonė, prisidedanti prie strategijos 
„Europa 2020“ pasiekimo, todėl ši 
investicijų kryptis turėtų būti tinkamai 
susieta su sanglaudos politika, t. y. taikant 
laipsnišką kompetencijos plėtojimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DPF), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“ Parlamentas 
patvirtino savo įsipareigojimą ginti 
tvirtesnę ES sanglaudos politiką ir 
primygtinai reikalavo skirti pakankamo
lygio išteklius;

F. kadangi akivaizdu, kad sanglaudos 
politika gali būti naudinga ir efektyvi tik 
tada, jei ji pagrįsta stabilia, solidžia ir 
tvaria finansine programa; turint tai 
mintyje, savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DPF), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“ Parlamentas 
patvirtino savo įsipareigojimą ginti 
tvirtesnę ES sanglaudos politiką ir 
primygtinai reikalavo skirti tinkamo lygio 
išteklius bent tokio paties lygio, kaip 
sutartas dabartiniu 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 10
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ga. kadangi savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DPF), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas įspėja, kad skiriant 
sanglaudos lėšas neturėtų būti taikomos 
ribojamosios priemonės atsižvelgiant į 
makroekonominius reikalavimus, 
siejamus su Stabilumo ir augimo paktu, 
kadangi tai prieštarautų patiems 
sanglaudos politikai keliamiems tikslams, 
būtent siekiui mažinti regionų skirtumus;
__________________
1 P7_TA(2011)0266.
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Or. en

Pakeitimas 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Nuomonės projektas
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ga. kadangi vykdant ES sanglaudos 
politiką naudos gauna ir paramą 
gaunančios valstybės, ir valstybės, kurių 
įmokos į ES biudžetą viršija gaunamas 
išmokas, ir kadangi 2007–2013 m. 
laikotarpiu kiekvienas euras, skirtas iš 
sanglaudos politikos lėšų Lenkijai, 
Vengrijai, Čekijos Respublikai ir 
Slovakijai, 15 ankstesniųjų ES valstybių 
narių bus sukūręs vidutiniškai 0,61 euro 
tiesioginės ir netiesioginės naudos;

Or. pl

Pakeitimas 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ga. kadangi ES sanglaudos politika yra 
vystymosi politika ir strateginė priemonė, 
skirta investicijoms, augimui ir 
konkurencingumui skatinti, duodanti 
akivaizdžios naudos ES, prisidedanti prie 
augimo ir darbo vietų kūrimo visoje 
Sąjungoje ir padedanti įveikti dabartinę 
ekonomikos ir finansų krizę; 

Or. en
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Pakeitimas 13
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
i punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

i. 376 mlrd. EUR suma sanglaudos 
politikai, kaip siūlo Komisija savo 
pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, turėtų būti laikoma 
minimalaus pagrįsto finansavimo lygio 
suma, taigi, tai turėtų būti Parlamento 
pozicijos ribinė suma būsimose derybose.

i. 376 mlrd. EUR suma sanglaudos 
politikai, kaip siūlo Komisija savo 
pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, turėtų būti laikoma 
minimalaus pagrįsto finansavimo lygio 
suma, taigi, tai turėtų būti Parlamento 
pozicijos ribinė suma būsimose derybose.
apgailestauja dėl Komisijos pasiūlymo 
47 proc. sumažinti specialius papildomus 
asignavimus atokiausiems ir mažiausiai 
apgyvendintiems regionams ir mano, kad 
finansinių išteklių reikėtų skirti tiek pat, 
kaip ankstesniu programavimo 
laikotarpiu.

Or. pt

Pakeitimas 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Nuomonės projektas
i punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

i. 376 mlrd. EUR suma sanglaudos 
politikai, kaip siūlo Komisija savo 
pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, turėtų būti laikoma
minimalaus pagrįsto finansavimo lygio 
suma, taigi, tai turėtų būti Parlamento 
pozicijos ribinė suma būsimose derybose.

i. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
požiūriu, finansavimas sanglaudos 
politikai turėtų išlikti bent 2007–2013 m. 
laikotarpio lygio, būtent 366,8 mlrd. EUR 
2011 m. kainomis (išskyrus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę), ir tai 
yra absoliučiai minimalus pagrįsto 
finansavimo lygis, taigi, tai yra būsimos 
Parlamento derybinės pozicijos ribinė 
suma.
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Or. en

Pakeitimas 15
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
i a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ia. primena, kad visi su sanglaudos 
politika susiję reikalai privalo būti 
sprendžiami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, taikomą 2014–2020 m. 
teisėkūros paketui, ir kad DFP 
reglamente turėtų būti aptariamos vien tik 
išlaidų sumos ir kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 16
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
i a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ia. ribojamosios priemonės pagal 
makroekonominius reikalavimus, 
siejamus su Stabilumo ir augimo paktu, 
neturi įeiti į daugiametę finansinę 
programą;

Or. en

Pakeitimas 17
Tomasz Piotr Poręba

Nuomonės projektas
i a punktas (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

ia. kadangi iš patirties matyti, kad 
įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą lėšų įsisavinimas turi būti 
išlaikytas nustatant sanglaudos lėšų 
asignavimams 4 proc. nuo BNP 
apribojimo tarifą;

Or. en

Pakeitimas 18
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
i b punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ib. primena, kad SESV 312 straipsnio 5 
dalyje reikalaujama, kad Parlamentas, 
Taryba ir Komisija imtųsi visų priemonių 
tam, kad būtų lengviau priimti finansinę 
programą taikant tinkamą procedūrą, ir 
kad šiuo tikslu Taryba turėtų užtikrinti, 
kad Parlamentas iš anksto būtų 
informuotas apie teisinę priemonę, kurią 
ji ketina teikti Parlamentui pritarimui 
gauti;

Or. en

Pakeitimas 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Nuomonės projektas
i b punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ib. atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos 
politika užtikrina paramą priemonėms, 
skirtoms ekonominėms ir socialinėms 
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sąlygoms visuose ES regionuose 
suvienodinti, ir ypač vystymosi 
skirtumams nepalankiausiuose 
regionuose sumažinti, nepritaria 
mėginimams sanglaudos politikos 
sąskaita steigti teminius fondus, kurie 
keltų pavojų nacionaliniams finansiniams 
paketams;

Or. pl


