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17.10.2012 A7-0313/39 

Pakeitimas  39 

Marta Andreasen 

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 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. puikiai supranta, kad derybos d÷l 2014–

2020 m. DFP vyksta labai sud÷tingomis 

socialin÷mis, ekonomin÷mis ir 

finansin÷mis sąlygomis, kurioms esant 

valstyb÷s nar÷s, siekdamos viešųjų finansų 

tvarumo ir bankų sektoriaus ir bendros 

valiutos stabilumo, deda labai daug 

pastangų, kad atliktų fiskalinį savo 

nacionalinių biudžetų koregavimą; 

tvirtina, kad netur÷tų būti manoma, jog 

Sąjunga užkrauna papildomą fiskalinę 

naštą mokesčių mok÷tojams; tačiau yra 

įsitikinęs, kad ES biudžetas klausimas yra 

sprendimo, suteiksiančio Europai 

galimybę įveikti dabartinę krizę skatinant 

investicijas į ekonomikos augimą ir darbo 

vietų kūrimą ir padedant valstyb÷ms 

nar÷ms bendromis ir suderintomis 

pastangomis tvariai įveikti dabartinius 

struktūrinius sunkumus, ypač 

konkurencingumo praradimą, did÷jantį 

nedarbą ir skurdą, dalis; 

1. puikiai supranta, kad derybos d÷l 2014–

2020 m. DFP vyksta labai sud÷tingomis 

socialin÷ms, ekonomin÷mis ir finansin÷ms 

sąlygomis, kurioms esant valstyb÷s nar÷s 

deda labai daug pastangų, kad apribotų 

savo biudžetą, ir tvirtina, kad Sąjunga 

netur÷tų užkrauti papildomos fiskalin÷s 

naštos mokesčių mok÷tojams; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/40 

Pakeitimas  40 

Marta Andreasen 

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 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. primena, kad visos nuo 2008 m. 

įgyvendinamos makroekonomin÷s 

finansinio stabilumo priemon÷s 

ekonomikos ir finansų kriz÷s dar neįveik÷; 

tod÷l mano, kad siekdamos grįžti prie 

augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje, 

valstyb÷s nar÷s tur÷tų toliau d÷ti 

pastangas siekdamos išnaudoti savo 

paj÷gumus tam, kad būtų skatinamas 

tvarus ekonomikos augimas, ir kad reikia 

tur÷ti tinkamai suplanuotą, stabilų ir 

pakankamą ES biudžetą, kuris toliau 

pad÷tų koordinuoti ir stiprinti 

nacionalines pastangas; 

6. primena, kad visos nuo 2008 m. 

įgyvendinamos makroekonomin÷s 

finansinio stabilumo priemon÷s 

ekonomikos ir finansų kriz÷s dar neįveik÷; 

tod÷l mano, kad siekiant grįžti prie augimo 

ir darbo vietų kūrimo Europoje, reikia 

sumažinti ES biudžetą, kad pastangas būtų 

galima labiau sutelkti nacionaliniu 

lygmeniu; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/41 

Pakeitimas  41 

Marta Andreasen 

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 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. primena, kad vadovaujantis SESV 

310 straipsniu ES biudžete rodomos 

įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos 

ir kad d÷lto biudžete negali susidaryti 

deficitas ir valstyb÷s skola;  

8. primena, kad vadovaujantis SESV 

310 straipsniu ES biudžete rodomos 

įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos 

ir kad d÷l to biudžeto nulemta skola tenka 

tiesiogiai valstyb÷ms nar÷ms, iš kurių 

daugelis labai įsiskolinusios; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/42 

Pakeitimas  42 

Marta Andreasen 

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 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabr÷žia, kad ES biudžetas visų pirma 

yra investicinis biudžetas ir kad 94 proc. 

visų jo įplaukų investuojama pačiose 

valstyb÷se nar÷se arba skiriama Sąjungos 

išor÷s prioritetams finansuoti; atkreipia 

ypatingą d÷mesį į tai, kad viešosios 

investicijos regionams ir valstyb÷ms 

nar÷ms būtų labai sumažintos arba 

neįmanomos be ES biudžeto ind÷lio; 

mano, kad bet koks ES biudžeto 

sumažinimas neišvengiamai padidintų 

disbalansą ir apribotų augimą ir visos 

Sąjungos ūkio konkurencinę j÷gą, taip pat 

mažintų jos sanglaudą, taigi pažeistų 

solidarumo principą, kuris yra esmin÷ ES 

vertyb÷; 

9. pažymi, kad tik 94 proc. visų ES 

biudžeto įplaukų investuojama pačiose 

valstyb÷se nar÷se arba skiriama Sąjungos 

išor÷s užmojams finansuoti; mano, kad 

labai tik÷tina, jog sumažinus ES biudžetą 

būtų pad÷ta augimui ir valstybių narių 

ekonomikos konkurencinei j÷gai; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/43 

Pakeitimas  43 

Marta Andreasen 

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 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. primena, kad septynioms strategijos 

„Europa 2020“ pavyzdin÷ms iniciatyvoms 

įgyvendinti reik÷s didelių į ateitį 

orientuotų investicijų, kurių numatyta 

suma iki 2020 m. sudarys ne mažiau nei 

1 800 mlrd. EUR1; pabr÷žia, kad vienas iš 

pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 

tikslų, t. y. skatinti ekonomikos augimą ir 

aukštos kokyb÷s darbo vietų visiems 

europiečiams kūrimą, bus įgyvendintas tik 

tuo atveju, jei bus nedelsiant, jau dabar 

investuojama į švietimą, žinių visuomen÷s 

skatinimą, mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, MVĮ ir ekologiškas bei naujas 

technologijas kartu skatinant socialinę 

įtrauktį; pritaria tam, kad, siekiant 

sumažinti deficitą ir valstyb÷s skolą, 

augimą skatinančioms fiskalinio 

konsolidavimo priemon÷ms taikomas 

dvejopas metodas būtų derinamas su tokių 

investicijų skatinimu; 

11. pažymi, kad stengiantis įgyvendinti 

septynias strategijos „Europa 2020“ 

iniciatyvas reik÷tų didžiulių išlaidų, kurių 

numatyta suma iki 2020 m. sudarytų ne 

mažiau nei 1 800 mlrd. EUR, ir kad šios 

pastangos, tikriausiai, nebūtų n÷ kiek 

s÷kmingesn÷s nei Lisabonos darbotvark÷; 

Or. en 

                                                 
1 (COM(2010) 0700). 
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17.10.2012 A7-0313/44 

Pakeitimas  44 

Marta Andreasen 

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 

16 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

16. pabr÷žia, kad nuo 1988 m. 

nacionaliniai biudžetai vidutiniškai augo 

sparčiau nei ES biudžetas; pažymi, kad 

netgi nuo kriz÷s pradžios 2008 metais visos 

valstyb÷s išlaidos valstyb÷se nar÷se išaugo, 

nominali metin÷ did÷jimo norma – 2 proc.; 

daro išvadą, kad šis ES biudžeto 

sumaž÷jimas nacionalinių biudžetų 

atžvilgiu šiurkščiai prieštarauja Sutartimi 

Sąjungai suteiktos kompetencijos ir 

pavestų funkcijų išpl÷timui ir pačios 

Europos Vadovų Tarybos priimtiems 

svarbiems politiniams sprendimams, ypač 

d÷l sustiprinto Europos ekonomikos 

valdymo pl÷tojimo; 

16. pabr÷žia, kad nuo 1988 m. 

nacionaliniai biudžetai vidutiniškai augo 

sparčiau nei ES biudžetas; pažymi, kad 

netgi nuo kriz÷s pradžios 2008 metais visos 

valstyb÷s išlaidos valstyb÷se nar÷se išaugo, 

nominali metin÷ did÷jimo norma – 2 proc.; 

vis d÷lto pažymi, kad tai vis tiek yra ES 

biudžeto padid÷jimas; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/45 

Pakeitimas  45 

Marta Andreasen 

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 

20 dalis 

 

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; 

20. tvirtai remia Tarybą d÷l pastangų dar 

labiau sumažinti Komisijos pasiūlytą ES 

išlaidų lygį; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/46 

Pakeitimas  46 

Marta Andreasen 

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 

49 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

49. visiškai nepritaria tam, kad darbuotojų 

mažinimas visose institucijose, įstaigose ir 

agentūrose būtų vykdomas taikant vieną 

matą, nes jų vaidmenys ir pareigos, 

numatytos Sutartyse, labai skiriasi; 

pabr÷žia, kad siekiant atsižvelgti į 

kiekvienos konkrečios institucijos pad÷tį 

reik÷tų leisti kiekvienai institucijai 

nuspręsti, kur ir kokius darbuotojų 

skaičiaus mažinimus ji gali atlikti, kad 

nebūtų sutrikdytas tinkamas institucijų 

funkcionavimas; 

49. palankiai vertintų tai, kad darbuotojų 

mažinimas visose institucijose, įstaigose ir 

agentūrose būtų vykdomas taikant vieną 

matą, tai būtų vienas iš tebesitęsiančio 

biudžeto mažinimo komponentų; 

Or. en 

 

 

 

 


