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Pakeitimas 1
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia strateginį tvirtos ir į rezultatus 
orientuotos sanglaudos politikos vaidmenį 
kuriant darbo vietas ir skatinant augimą 
visoje Sąjungoje; pabrėžia, kad 
struktūriniai ir Sanglaudos fondai yra 
svarbus valstybės investicijų valstybėse 
narėse ir jų regionuose komponentas;

1. pabrėžia strateginį tvirtos ir į rezultatus 
orientuotos sanglaudos politikos vaidmenį 
kuriant darbo vietas ir skatinant augimą 
visoje Sąjungoje; pabrėžia, kad Europos
struktūriniai ir investicijų fondai yra 
svarbus valstybės investicijų valstybėse 
narėse, jų regionuose ir vietos valdžios 
institucijose komponentas;

Or. en

Pakeitimas 2
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam rimtam 
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
gana didelį nerimą, kadangi 2104 m. – tai
naujo programavimo laikotarpio pradžia, ir 
tai itin aktualu kalbant apie sanglaudos 
politiką;

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam rimtam 
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
gana didelį nerimą, kadangi 2014 m. – tai 
naujo programavimo laikotarpio pradžia, ir 
tai itin aktualu kalbant apie sanglaudos 
politiką, taip pat dėl to kyla pavojus su 
šiais tikslais susijusių rezultatų, kurių 
tikėtasi, pasiekimui;

Or. ro

Pakeitimas 3
Victor Boştinaru
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam rimtam 
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
gana didelį nerimą, kadangi 2014 m. – tai 
naujo programavimo laikotarpio pradžia, ir 
tai itin aktualu kalbant apie sanglaudos 
politiką;

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam rimtam 
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
gana didelį nerimą, kadangi 2014 m. – tai 
naujo programavimo laikotarpio pradžia, ir 
tai daro ypač didelį poveikį sanglaudos 
politikai;

Or. en

Pakeitimas 4
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam rimtam
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
gana didelį nerimą, kadangi 2014 m. – tai 
naujo programavimo laikotarpio pradžia, ir 
tai itin aktualu kalbant apie sanglaudos 
politiką;

2. yra susirūpinęs, kad netikrumas, susijęs 
su daugiametės finansinės programos 
priėmimu, yra kliūtis bet kokiam 
biudžetiniam planavimui, ir ši padėtis kelia 
didelį nerimą, kadangi 2014 m. – tai naujo 
programavimo laikotarpio pradžia, ir tai 
itin aktualu kalbant apie sanglaudos 
politiką;

Or. lt

Pakeitimas 5
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės sukūrimo idėja nėra 
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įgyvendintina nepatvirtinus naujos DFP 
ir kad jos sąsaja su Sanglaudos fondu 
būtų realistiška, tik jei būtų suteikta 
pakankamai išteklių ir būtų numatyti 
atitinkami reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 6
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. išreiškia susirūpinimą, kad Komisijos 
vykdomų mokėjimų sustabdymas kai 
kuriais atvejais gali būti susijęs su turimų 
išteklių trūkumu ir būti griežtesnių 
kriterijų taikymo pasekmė;

Or. en

Pakeitimas 7
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taip pat ragina Komisiją atidžiai 
stebėti ir vertinti valstybių narių realius 
mokėjimų poreikius pagal 1b išlaidų 
kategoriją ištisus 2013 m., kad būtų 
išvengta praėjusių metų padėties 
pasikartojimo; įspėja, kad mokėjimų 
asignavimų mažinimas gali sutrukdyti 
Sąjungai vykdyti savo teisinius 
įsipareigojimus ir daryti neigiamą poveikį 
vietos investicijoms;

Or. en
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Pakeitimas 8
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
veiksmingai šalinti administracinius 
trūkumus įgyvendinant sanglaudos politiką 
vietos lygmeniu ir kartu užtikrinti, kad būtų 
pasiektas atitinkamas lėšų įsisavinimo lygis 
ir prasmingai siekiama nustatytų tikslų ir 
rezultatų; todėl ragina Komisiją ir toliau 
teikti būtiną pagalbą, kad šie tikslai būtų 
pasiekti;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
veiksmingai šalinti administracinius 
trūkumus įgyvendinant sanglaudos politiką 
vietos lygmeniu ir kartu užtikrinti, kad būtų 
pasiektas atitinkamas lėšų įsisavinimo lygis 
ir prasmingai siekiama nustatytų tikslų ir 
rezultatų; todėl ragina Komisiją ir toliau 
teikti būtiną pagalbą, kad šie tikslai būtų 
pasiekti; rekomenduoja, kad dabartinio 
programavimo laikotarpio asignavimai 
būtų numatyti institucijų, kurioms 
pavestas būsimų programų, remiamų iš 
struktūrinių ir Sanglaudos fondų, 
administravimas, mokymo programoms;

Or. ro

Pakeitimas 9
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad kitas programavimo 
laikotarpis – tai galimybė dar labiau 
sustiprinti teigiamą sanglaudos politikos 
poveikį, ir primygtinai siūlo, kad kuo 
greičiau būtų pradėti rengti partnerytės 
susitarimai ir programos, kad būtų galima 
pradėti juos sėkmingai įgyvendinti nuo 
2014 m. sausio 1 d. ir užtikrinti sklandų 
perėjimą į kitą programavimo laikotarpį.

5. mano, kad kitas programavimo 
laikotarpis – tai galimybė dar labiau 
sustiprinti teigiamą sanglaudos politikos 
poveikį, ir primygtinai siūlo, kad kuo 
greičiau būtų pradėti rengti partnerytės 
susitarimai ir programos; primygtinai 
ragina nacionalines valdžios institucijas 
nedelsiant perduoti savo rekomendacijas, 
kad būtų galima pradėti juos sėkmingai 
įgyvendinti nuo 2014 m. sausio 1 d. ir 



AM\934571LT.doc 7/7 PE510.577v01-00

LT

užtikrinti sklandų perėjimą į kitą 
programavimo laikotarpį.

Or. ro


