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Pakeitimas  4 

Morten Messerschmidt 

EFD 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 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ka. kadangi Parlamentas ypač griežtai 

smerkia tai, kad 16-tą kartą pačios 

Sąjungos audito institucija, Europos 

Audito Rūmai, negal÷jo patvirtinti 

Sąjungos metinių finansinių ataskaitų, ir 

tod÷l pabr÷žia, kad kova su apgavyst÷mis 

ir sukčiavimu yra svarbiausias ateinančių 

metų prioritetas; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/5 

Pakeitimas  5 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

14. ryžtingai remia Komisijos pasiūlymą 

įtraukti kovos su klimato kaita priemones 

nustatant tikslą mažiausiai 20 proc. 

išlaidų susieti su klimato kaita; mano, kad 

ypatingai svarbu iš ES biudžeto sutelkti 

investicijas tvariai ir klestinčiai mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikai, suteikti tinkamą paramą 

strategijos „Europa 2020“ tikslų klimato, 

energetikos, efektyvaus išteklių 

naudojimo ir biologin÷s įvairov÷s srityse 

įgyvendinimui ir teikti naudą ES 

piliečiams užtikrinant sveikesnę aplinką; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Pakeitimas  6 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 17 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabr÷žia, kad nuo 2000 m. skirtumas 

tarp ES nuosavų išteklių viršutin÷s ribos 

(1,29 proc. BNP įsipareigojimų 

asignavimams ir 1,23 proc. mok÷jimų 

asignavimams) ir DFP viršutinių ribų 

labai padid÷jo; be to, pažymi, kad DFP 

nustatomi tik didžiausi išlaidų lygiai, o ES 

biudžeto lygis visada buvo ir teb÷ra 

gerokai žemesnis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Pakeitimas  7 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 18 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. mano, kad Komisijos pasiūlymas 

įšaldyti 2014–2020 m. DFP viršutines 

ribas 2013 m. viršutinių ribų lygyje 

reiškia, jog nepakaks l÷šų finansuoti su 

Europos strategijoje numatytais 

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

tikslais susietiems esamiems politiniams 

prioritetams, pagal Lisabonos sutartį 

numatytoms naujoms funkcijoms ar 

nenumatytiems atvejams, neminint pačios 

Europos Vadovų Tarybos nustatytų 

politinių tikslų ir įsipareigojimų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/8 

Pakeitimas  8 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 19 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 

išd÷stytą poziciją, kad pakankamai 

nepadidinus biudžeto viršutines ribas iki 

lygio, viršijančio 2013 m., keletą ES 

prioritetų ir politikos sričių teks 

persvarstyti sumažinant jų finansavimą ar 

net jų atsisakyti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/9 

Pakeitimas  9 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 20 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. persp÷ja Tarybą d÷l pastangų dar 

labiau sumažinti Komisijos pasiūlytą ES 

išlaidų lygį; kategoriškai nepritaria bet 

kokiems prašymams atlikti mažinimus 

taikant vieną matą ir be jokių išimčių, d÷l 

kurių kiltų gr÷sm÷ visų ES politikos 

krypčių įgyvendinimui ir veiksmingumui, 

neatsižvelgiant į jų teikiamą europinę 

prid÷tinę vertę, politinę svarbą ar 

naudingumą; tačiau primygtinai 

reikalauja, kad Taryba, tuo atveju, jeigu ji 

pasiūlys sumažinti asignavimus, aiškiai 

nustatytų ir viešai pareikštų, kurių jos 

politinių prioritetų ar projektų reik÷tų 

visiškai atsisakyti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/10 

Pakeitimas  10 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 21 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabr÷žia svarbų vaidmenį, kurį ES 

biudžetas turi atlikti siekiant bendrai 

sutartų strategijos „Europa 2020“ tikslų; 

yra tvirtai įsitikinęs, kad ES finansavimu 

(jeigu jis gerai suplanuotas) galima 

inicijuoti ir skatinti veiksmus, kuriais 

sukuriama akivaizdi papildoma nauda 

Sąjungai ir kurių valstyb÷s nar÷s pačios 

įgyvendinti negali, taip pat siekiama 

valstybių narių veiklos sąveikos, ji 

papildoma ir padedama valstyb÷ms 

nar÷ms sutelkti d÷mesį į svarbiausias į 

ateitį orientuotas investicijas;  

21. pabr÷žia svarbų vaidmenį, kurį ES 

biudžetas turi atlikti siekiant bendrai 

sutartų strategijos „Europa 2020“ tikslų; 

yra tvirtai įsitikinęs, kad ES finansavimu 

(jeigu jis gerai suplanuotas) galima remti 

veiksmus, kurių imtasi valstybių narių 

iniciatyva, ir šis finansavimas gali 

pasitarnauti kaip iniciatyvų, kurias 

valstyb÷s nar÷s laiko tinkamomis, 

papildoma priemon÷; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/11 

Pakeitimas  11 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 22 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. atsižvelgdamas į tai, dar kartą 

patvirtina savo poziciją pritarti tam, kad 

Sąjungos programoms konkurencingumo, 

MVĮ ir infrastruktūros srityse, kurioms 

strategijoje „Europa 2020“ skiriamas 

didžiausias d÷mesys, skiriamas 

finansavimas būtų gerokai padidintas; 

tvirtai įsitikinęs, kad tolesnis mažinimas 

Komisijos pasiūlymo atžvilgiu kels rimtą 

gr÷smę ES patikimumui ir jos politiniam 

įsipareigojimui skatinti augimą ir darbo 

vietų kūrimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/12 

Pakeitimas  12 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 25 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

25. primena, kad MVĮ yra svarbiausia 

ekonominio augimo, konkurencingumo, 

inovacijų ir užimtumo varomoji j÷ga ir 

pripažįsta svarbų jų vaidmenį užtikrinant 

tvarios ES ekonomikos atsigavimą ir jos 

pažangą; taigi teigiamai vertina tai, kad 

strategijoje „Europa 2020“ didelis d÷mesys 

skiriamas inovacijoms ir pramon÷s 

politikai; griežtai prieštarauja bet kokioms 

pastangoms sumažinti asignavimus, 

skirtus svarbiausioms Europos 

konkurencingumą ir užimtumą 

skatinančioms programoms, pvz., 

COSME; 

25. primena, kad MVĮ yra svarbiausia 

ekonominio augimo, konkurencingumo, 

inovacijų ir užimtumo varomoji j÷ga, ir 

pripažįsta svarbų jų vaidmenį užtikrinant 

tvarios ES ekonomikos atsigavimą ir jos 

pažangą; taigi teigiamai vertina tai, kad 

strategijoje „Europa 2020“ didelis d÷mesys 

skiriamas inovacijoms ir pramon÷s 

politikai; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/13 

Pakeitimas  13 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 26 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. mano, kad ES sanglaudos politika 

(struktūriniai fondai ir sanglaudos 

fondas) yra strategin÷ investicijų, tvaraus 

augimo ir konkurencingumo skatinimo 

priemon÷ ir pagrindinis Europos 

solidarumo ramstis, teikiantis 

neginčijamą papildomą naudą ES; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad sanglaudos 

politikos finansavimas turi šalutinį 

poveikį visoms ES valstyb÷ms nar÷ms; 

primygtinai tvirtina, kad sanglaudos 

politika tur÷tų būti paremta stabiliu, tvirtu 

ir tvariu finansiniu pagrindu, kad gal÷tų 

pad÷ti veiksmingai mažinti 

makroekonominį disbalansą ES ir 

prisid÷ti prie ekonomin÷s, socialin÷s ir 

teritorin÷s sanglaudos; dar kartą 

patvirtina savo poziciją, kad atsižvelgiant į 

skubų poreikį užtikrinti viešąsias 

investicijas į ekonomikos augimą ir darbo 

vietų kūrimą sanglaudos politika tur÷tų 

būti finansuojama bent 2007–2013 m. 

lygiu ir toks finansavimas teikiamas 

visiems ES regionams, ypatingai 

atsižvelgiant į mažiau išsivysčiusius 

regionus; pritaria Komisijos pasiūlymui 

25 proc. visų sanglaudos politikai 

numatytų asignavimų skirti ESF;  

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/14 

Pakeitimas  14 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 28 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabr÷žia, kad būtina stiprinti tinkamai 

orientuotą ir veiksmingą Sąjungos 

aplinkos ir klimato kaitos veiksmų 

programą ir iš atitinkamų Sąjungos fondų 

tur÷tų būti aktyviai remiamos bendros 

išlaidos klimatui ir aplinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/15 

Pakeitimas  15 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 30 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

30. pabr÷žia, kad reikia tęsti labiausiai 

nepasiturintiems asmenims skirtą 

programą; primena Komisijai jos 

įsipareigojimą laiku parengti su tuo 

susijusį pasiūlymą d÷l teis÷kūros 

procedūra priimamo akto, siekiant 

užtikrinti, kad po 2014 m. programai būtų 

toliau teikiama parama remiantis nauju 

teisiniu pagrindu kartu su nepriklausomu 

finansavimu;  

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/16 

Pakeitimas  16 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 31 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. mano, kad bendra laisv÷s, saugumo ir 

teisingumo erdvei skirta suma tinkamai 

neatspindi šios srities stiprinimo pagal 

Lisabonos sutartį ir did÷jančių uždavinių 

bei iššūkių; pabr÷žia, kad finansuojama 

veikla turi duoti papildomą naudą 

Europai ir kad privaloma teisingai, 

subalansuotai ir skaidriai dalyti 

finansavimą įvairiems tikslams, kurių 

siekiama šiomis programomis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/17 

Pakeitimas  17 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 32 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

32. primena, kad ES švietimo, jaunimo, 

žiniasklaidos ir kultūros programos yra 

artimos piliečiams, jų įgyvendinimo lygis 

yra itin aukštas, joms yra būdingas 

apčiuopiamas sverto ir šalutinis poveikis, 

įskaitant tai, kad jas įgyvendinant 

pasiekiama svarbių ekonominių rezultatų, 

jomis taip pat sukuriama akivaizdi ir 

įrodyta papildoma nauda Europai 

sutelkiant išteklius, skatinant judumą ir 

aktyvų pilietiškumą, stiprinant įvairių 

sektorių ir suinteresuotųjų subjektų 

bendradarbiavimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/18 

Pakeitimas  18 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 33 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

33. pakartoja savo poziciją, kad Sutartimis 

ES pavestoms naujoms funkcijoms 

vykdyti bus reikalingas atitinkamas 

papildomas finansavimas, palyginti su 

2007–2013 m. DFP, kad Sąjunga tur÷tų 

galimybę atlikti savo vaidmenį kaip 

pasaulinio masto veik÷ja, kartu 

laikydamasi duotų pažadų, visų pirma – 

pasiekti valstybių narių nusistatytą tikslą 

0,7 proc. BNP skirti oficialiai paramai 

vystymuisi ir įgyvendinti Tūkstantmečio 

vystymosi tikslus iki 2015 m.; pabr÷žia 

Sąjungos vaidmenį kaimynin÷se šalyse ir 

šalyse partner÷se skatinant demokratiją, 

taiką, solidarumą, stabilumą ir mažinant 

skurdą; pabr÷žia ES pagalbos ir valstybių 

narių teikiamos pagalbos papildomumą ir 

jos skatinamąjį poveikį intervencijos 

regionuose, kuriuose dvišal÷ pagalba n÷ra 

teikiama, požiūriu; ypač remia bendrą 

valstybių narių ir ES veiksmų 

programavimą; vis d÷lto pabr÷žia, kad 

norint įgyvendinti Europos užmojus 

pasaulyje Komisijos pasiūlymai d÷l 

Europos vaidmens pasaulyje ir Europos 

pl÷tros fondo turi būti laikomi būtiniausiu 

minimumu; visų pirma atkreipia d÷mesį 

būtinybę suderinti EIVT įsipareigojimus 

su pakankamais biudžeto ištekliais; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/19 

Pakeitimas  19 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 34 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. pabr÷žia didel÷s apimties 

infrastruktūros projektų, pvz., ITER, 

GALILEO ir GMES, strateginę svarbą ES 

konkurencingumui ateityje; tod÷l 

nepritaria bet kokioms pastangoms 

paversti GMES projektą tarpvyriausybine 

programa; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/20 

Pakeitimas  20 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 35 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. tvirtai įsitikinęs, kad šių didel÷s 

apimties projektų finansavimas tur÷tų 

būti užtikrintas ES biudžete, tačiau kartu 

tur÷tų būti nustatytas ir tikslinis šių l÷šų 

panaudojimas, kad d÷l galimo išlaidų 

viršijimo nekiltų gr÷sm÷ kitų Sąjungos 

politikos krypčių finansavimui ir 

s÷kmingam įgyvendinimui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/21 

Pakeitimas  21 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 38 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. mano, kad dabartin÷mis valstybių 

biudžeto suvaržymo sąlygomis visiškai 

būtina panaudoti kitus finansavimo 

šaltinius, kad būtų galima įgyvendinti 

ilgalaikes investicijas, reikalingas norint 

įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 

tikslus; yra įsitikinęs, kad papildoma 

nauda Sąjungai turi būti kuriama visų 

pirma ilgalaik÷mis investicijomis, kurios 

pavien÷ms valstyb÷ms nar÷ms yra 

neprieinamos; atsižvelgdamas į tai, 

atkreipia d÷mesį į išvadas ir 

rekomendacijas, pateiktas Parlamento 

rezoliucijoje d÷l naujoviškų finansinių 

priemonių pagal kitą daugiametę 

finansinę programą
1
; 

______________ 
1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. mano, kad siūlomos biudžeto 

programos visiškai pakanka siekiant 

įvykdyti strategijos „Europa 2020“ tikslus; 

Or. en 
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Pakeitimas  22 

Morten Messerschmidt 

EFD frakcijos vardu 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 43 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

43. tačiau pabr÷žia, kad tarp regionin÷s 

politikos rezultatų ir valstyb÷s nar÷s 

makroekonominių rezultatų n÷ra jokio 

tiesioginio ryšio ir kad regionai netur÷tų 

būti baudžiami už nesugeb÷jimą 

nacionaliniu lygmeniu laikytis su 

ekonomikos valdymu susijusių procedūrų; 

mano, kad taikant papildomas nuobaudas 

gal÷tų būti padidintos makroekonominių 

sunkumų jau patiriančių valstybių narių 

problemos, taigi makroekonomin÷s 

sąlygos n÷ra priimtinos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 44 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

44. pabr÷žia labai svarbų decentralizuotų 

ES agentūrų darbą remiant Sąjungos 

tikslus ir būtinybę suderinti jų pareigas su 

pakankamais biudžeto ištekliais;  

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 45 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

45. taip pat mano, kad decentralizuotų ES 

agentūrų darbas tur÷tų pad÷ti sutaupyti 

gerokai daugiau l÷šų nacionaliniu 

lygmeniu; primygtinai ragina valstybes 

nares nacionaliniu lygmeniu įvertinti šių 

agentūrų teikiamą naudą veiksmingumo 

požiūriu ir visapusiškai jomis pasinaudoti, 

taip racionalizuojant savo nacionalines 

išlaidas; be to, ragina valstybes nares 

nustatyti sritis, kuriose veikla gali 

dubliuotis arba gaunama mažesn÷ su 

agentūromis susijusi papildoma nauda, 

siekiant racionalizuoti jų veikimą; 

45. pripažįsta, kad kriz÷s laikotarpiu 

būtina kritiškai pažvelgti į valdžios 

sektoriaus išlaidas ir Sąjungoje, ir 

valstyb÷se nar÷se; šiuo požiūriu 

rekomenduoja, kad visos ES agentūros, 

įskaitant EIVT, būtų patikrintos siekiant 

palaipsniui atsisakyti tų agentūrų, kurių 

pareigas visiškai arba iš dalies jau vykdo 

valstybių narių institucijos; 

Or. en 
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COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 46 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

46. yra įsitikinęs, kad įsteigus Europos 

išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) ES lygiu 

tur÷tų būti gaunama naudos iš masto 

ekonomikos ir sutaupoma daug l÷šų 

nacionaliniu lygiu, ypač trečiosiose šalyse 

įsteigtose nacionalin÷se diplomatin÷se 

tarnybose; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 47 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

47. siūlo trimis – nacionaliniu, regionų ir 

Europos – lygmenimis atlikti 

nepriklausomą viešųjų išlaidų efektyvumo 

vertinimą norint išsamiai išnagrin÷ti 

papildomą išteklių telkimo ir išlaidų 

mažinimo naudą ir galimybes tokiose 

srityse, kaip gynyba, vystymosi politika, 

decentralizuotos agentūros, Europos 

išor÷s veiksmų tarnyba ir moksliniai 

tyrimai, ne tik skatinant masto ekonomiką 

ES lygiu, bet ir laikantis subsidiarumo 

principo; mano, kad toks vertinimas 

tur÷tų pad÷ti sumažinti išlaidas; primena, 

kad vertinant decentralizuotas agentūras 

reik÷tų atsižvelgti į atitinkamas prie 

Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos pareiškimo prid÷to bendro 

požiūrio į decentralizuotas agentūras, 

pasirašyto 2012 m. liepos 19 d., nuostatas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 60 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

60. tvirtai pritaria nenumatytų atvejų 

rezervui, tačiau pabr÷žia, kad siekiant 

užtikrinti jo sutelkimo veiksmingumą, šis 

procesas netur÷tų būti susijęs su 

privalomu viršutinių ribų kompensavimu, 

o sprendimas tur÷tų būti priimamas 

kvalifikuota Tarybos narių balsų 

dauguma; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 61 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

61. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 

padidinti lankstumo priemon÷s paketą ir 

pailginti metinių sumų panaudojimo 

laikotarpį iki n+3 metų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 62 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

62. pabr÷žia, kad tvirtai pritaria Komisijos 

pasiūlymui, kad neatid÷liotinos pagalbos 

rezervas, Europos Sąjungos solidarumo 

fondas, Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondas ir 

rezervas krizių žem÷s ūkio sektoriuje 

atvejais, atsižvelgiant į jų 

neprogramuojamą pobūdį, tur÷tų būti 

įtraukti į biudžetą viršijant atitinkamų 

išlaidų kategorijų viršutines ribas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 63 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

63. nurodo Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (EGF), 

kaip skubios intervencijos priemon÷s, 

kuria padedama netekusiems darbo 

darbuotojams v÷l grįžti į darbo rinką, 

teikiamą papildomą naudą; pabr÷žia, kad 

po 2013 m. būtina tęsti ir tobulinti 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo veiklą, nes šis fondas turi 

būti prieinamas visų kategorijų 

darbuotojams vienodomis sąlygomis; taip 

pat pabr÷žia, kad norint pagerinti jo 

veiksmingumą reikia nustatyti 

supaprastintą ir pagreitintą dotacijų 

mok÷jimo tvarką; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 65 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

65. ragina Komisiją ir Tarybą atskirame 

priede išvardyti biudžeto arba finansinius 

įsipareigojimus ir garantijas, kuriuos 

prisi÷m÷ Sąjunga ar kai kurios valstyb÷s 

nar÷s pagal Europos stabilizavimo 

priemones (EFSM, EFSF, ESM) pagal 

SESV 122 straipsnio 2 dalį, 136 straipsnio 

3 dalį ir 143 straipsnį, taip pat nurodyti 

tiesioginę dvišalę finansinę pagalbą, 

skiriamą kitoms valstyb÷ms nar÷ms ar 

kitiems projektams, susijusiems su bankų 

sąjunga; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 66 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

66. pabr÷žia, kad visi sprendimai, susiję 

su ekonomin÷s ir pinigų sąjungos 

stiprinimu, tur÷tų būti priimami remiantis 

Sutartimis ir juos priimant tur÷tų 

dalyvauti atitinkamos institucijos; 

pabr÷žia, kad bet koks nukrypimas nuo 

Bendrijos metodo ir dažnesnis 

tarpvyriausybinių susitarimų naudojimas 

tik suskaldys ir susilpnins Europos 

Sąjungą, įskaitant euro zoną;  

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 67 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

67. primygtinai prašo valstybių narių 

tvirtai įsipareigoti siekti, kad Europos 

pl÷tros fondas būtų įtrauktas į 2021 m. ES 

biudžetą; pastebi, kad norint vykdyti tokią 

reformą reik÷tų atitinkamai padidinti 

DFP viršutines ribas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Paragraph 69 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

69. mano, kad daugiau nei prieš metus 

prasid÷jusios derybos d÷l kitos DFP 

akivaizdžiai byloja apie aklavietę, kurioje 

atsidurta d÷l to, kad n÷ra tikrų nuosavų 

išteklių sistemos: šios Taryboje rengiamos 

derybos vyksta tarp dviejų priešiškų 

stovyklų, vienai iš jų vadovauja šalys, 

kurios įneša į ES biudžetą daugiau l÷šų, 

nei jų iš jo gauna, o kitai – šalys, kurios 

gauna iš ES biudžeto daugiau paramos, 

nei įneša į jį l÷šų, pagal sistemą, kuria 

sukuriama tik apskaita grindžiama 

tinkamos grąžos vizija, d÷l kurios bet koks 

susitarimas d÷l DFP galiausiai tampa 

priklausomas nuo susitarimo d÷l ilgo 

išimčių ir kompensacijų sąrašo, d÷l kurio 

deramasi už uždarų durų ir kuris yra šiuo 

nesuprantamas ES piliečiams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Paragraph 70 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

70. tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos 

biudžeto finansavimo srityje tur÷tų būti 

grįžta prie tikros nuosavų išteklių 

sistemos, kaip numatyta Romos sutartyje 

ir visose paskesn÷se ES Sutartyse; labai 

apgailestauja d÷l to, kad dabartin÷ 

sistema, pagal kurią didžiąją finansavimo 

dalį sudaro nacionaliniai įnašai, yra 

neskaidri ir neteisinga ir jai netaikoma 

parlamentin÷ kontrol÷ nei Europos, nei 

nacionaliniu lygmeniu; pabr÷žia, kad 

tokia sistema iš esm÷s prieštarauja 

Sutarties formuluotei ir prasmei; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Paragraph 71 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

71. atkreipia d÷mesį į tai, kad nuosavų 

išteklių sistemos restruktūrizavimas 

susijęs ne su ES biudžeto dydžiu, o su 

siekiu rasti veiksmingesnį išteklių derinį 

siekiant finansuoti ES patvirtintas 

politikos sritis ir tikslus; pabr÷žia, kad 

įdiegus naująją sistemą piliečiams 

netur÷tų padid÷ti bendra mokesčių našta 

ir kad būtų sumažinta našta 

nacionaliniams iždams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Paragraph 72 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

72. dar kartą patvirtina savo pagrindinę 

poziciją, kurią išd÷st÷ savo 2012 m. 

birželio 13 d. rezoliucijoje, kad EP n÷ra 

pasirengęs pritarti reglamentui d÷l kitos 

DFP, jei nebus sudarytas politinis 

susitarimas d÷l nuosavų išteklių sistemos 

reformos, atitinkančios 2011 m. birželio 

29 d. Komisijos pasiūlymus, įskaitant jo 

teis÷kūros pasiūlymus d÷l tikrų naujų 

nuosavų išteklių; mano, kad tokia 

reforma tur÷tų būti siekiama iki 2020 m. 

sumažinti BNP grindžiamų valstybių 

narių įnašų į ES biudžetą dalį iki 40 proc. 

ir taip prisid÷ti prie valstybių narių 

konsolidavimo pastangų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Paragraph 73 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

73. yra tvirtai įsitikinęs, kad į būtiną 

politinį susitarimą tur÷tų būti įtraukti šie 

aspektai: 

1) turi būti įgyvendinta nuodugni ES 

biudžeto finansavimo sistemos reforma 

siekiant grįžti prie tikros, aiškios, 

paprastos ir teisingos nuosavų išteklių 

sistemos, teikiančias garantijas, susijusias 

su sprendimų pri÷mimu ir demokratine 

kontrole, kurie būdingi visiems viešiems 

biudžetams; 

2) ši reforma turi prad÷ti galioti 2014–

2020 m. DFP laikotarpiu, kaip siūlo 

Komisija; 

3) finansinių sandorių mokestį nustatyti 

norinčios valstyb÷s nar÷s dabar turi 

pateikti Komisijai oficialų prašymą, kad ši 

pateiktų pasiūlymą d÷l tvirtesnio 

bendradarbiavimo šioje srityje; tada 

Komisija tur÷s nedelsdama sureaguoti 

paskelbdama tokį pasiūlymą kartu su 

persvarstytų pasiūlymų d÷l nuosavų 

išteklių paketo rinkiniu, siekdama 

užtikrinti, kad visos įplaukos iš šio 

mokesčio ar jų dalis būtų priskirtos ES 

biudžetui kaip tikri nuosavi ištekliai, ir 

taip sumažinti šį mokestį nustatančių 

valstybių narių nacionalinius įnašus; 

4) susitarimas d÷l PVM, kaip nuosavų 

Išbraukta. 
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išteklių šaltinio, reformos ir jos 

įgyvendinimo būdų turi būti sudarytas 

kartu su susitarimu d÷l DFF; 

5) nustačius naują sistemą tur÷s būti 

panaikintos dabar taikomos korekcijos 

grąžinant permoką ir kiti korekcijos 

mechanizmai; bet koks galimas 

kompensavimas gali būti priimtinas tik 

tuo atveju, jeigu jis teikiamas remiantis 

Komisijos pasiūlymu, yra laikinas ir 

pagrįstas neginčijamais bei objektyviais 

ekonominiais kriterijais; 

6) jei įgyvendinant naująją nuosavų 

išteklių sistemą BNP grindžiami valstybių 

narių įnašai į ES biudžetą nebus smarkiai 

sumažinti, Komisija pateiks papildomų 

pasiūlymų d÷l tikrų naujų nuosavų 

išteklių; 

Or. en 

 

 

 

 


