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Pakeitimas  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

58. ypač susirūpinęs d÷l šiuo metu nuolat 

did÷jančių neįvykdytų įsipareigojimų; 

ragina parengti bendrą tarpinstitucinį 

neįvykdytų įsipareigojimų lygio 

kontroliavimo 2014–2020 m. DFP 

strategiją ir šiuo tikslu imtis atitinkamų 

priemonių; atsižvelgdamas į tai, skatina 

prad÷ti diskusiją d÷l to, kaip tolygiau 

paskirstyti mok÷jimų asignavimų lygį per 

visą DFP laikotarpį norint kuo labiau 

išvengti pavojaus, kad finansin÷s 

programos įgyvendinimo pabaigoje 

pritrūkus mok÷jimų asignavimų bus 

trukdoma įgyvendinti ES programas; 

58. ypač susirūpinęs d÷l šiuo metu nuolat 

did÷jančių neįvykdytų įsipareigojimų; 

ragina parengti bendrą tarpinstitucinį 

neįvykdytų įsipareigojimų lygio 

kontroliavimo 2014–2020 m. DFP 

strategiją ir šiuo tikslu imtis atitinkamų 

priemonių, tokių kaip griežtas 

nepanaudotų l÷šų grąžinimo pagal 

N+2 taisyklę taikymas visoms valstyb÷ms 

nar÷ms be jokių išimčių; taip pat, 

atsižvelgdamas į tai, skatina prad÷ti 

diskusiją d÷l to, kaip tolygiau paskirstyti 

mok÷jimų asignavimų lygį per visą DFP 

laikotarpį norint kuo labiau išvengti 

pavojaus, kad finansin÷s programos 

įgyvendinimo pabaigoje pritrūkus 

mok÷jimų asignavimų bus trukdoma 

įgyvendinti ES programas; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

41. remia sprendimą įtraukti nuostatas d÷l 

ex ante sąlygų siekiant užtikrinti, kad ES 

finansavimas, ypač Sanglaudos fondo, 

struktūrinių fondų ir kaimo pl÷tros bei 

žuvininkyst÷s fondų l÷šomis, būtų 

tinkamiau nukreiptas į strategijos tikslų 

„Europa 2020“ įgyvendinimą; mano, kad 

jeigu jų įgyvendinimas bus grindžiamas, 

viena vertus, sustiprintos partneryst÷s 

principu labiau įtraukiant vietos ir regionų 

valdžios institucijas, ir, kita vertus, 

sąlygomis, kurios svarbios atsižvelgiant į 

skirtingų fondų tikslus, šios nuostatos d÷l 

sąlygų gal÷tų pad÷ti padidinti ES paramos 

teis÷tumą ir veiksmingumą; 

41. remia sprendimą įtraukti nuostatas d÷l 

ex ante sąlygų siekiant užtikrinti, kad ES 

finansavimas, ypač Sanglaudos fondo, 

struktūrinių fondų ir kaimo pl÷tros bei 

žuvininkyst÷s fondų l÷šomis, būtų 

tinkamiau nukreiptas į strategijos tikslų 

„Europa 2020“ įgyvendinimą; pabr÷žia 

poreikį patvirtinti saugiklius, kuriais būtų 

užtikrinama, kad daugiamet÷s finansin÷s 

programos subsidijomis nebus trukdoma 

pasiekti strategijos Europa 2020 kovos su 

klimato kaita ir aplinkos apsaugos tikslų; 

mano, kad jeigu jų įgyvendinimas bus 

grindžiamas, viena vertus, sustiprintos 

partneryst÷s principu labiau įtraukiant 

vietos ir regionų valdžios institucijas, ir, 

kita vertus, sąlygomis, kurios svarbios 

atsižvelgiant į skirtingų fondų tikslus, šios 

nuostatos d÷l sąlygų gal÷tų pad÷ti padidinti 

ES paramos teis÷tumą ir veiksmingumą; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. yra įsitikinęs, kad daug l÷šų būtų 

galima sutaupyti tam tikras nacionalinių 

vyriausybių išlaidas (pvz. išlaidas 

moksliniams tyrimams ir pl÷trai) tinkamai 

perkeliant ES biudžetui, kuo būtų 

pasiekta masto ekonomijos, baigtas 

veiklos dubliavimas ir suteikta galimyb÷ 

taikyti priemones, kuriomis būtų taisomi 

rinkos trūkumai; 

Or. en 

 

 


