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17.10.2012 A7-0313/60 

Pakeitimas  60 

Jürgen Klute 

GUE/NGL 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 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28 d. 

Europos Vadovų Tarybos sprendimą, kad 

būtų sudarytas Susitarimas d÷l 

ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo, 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/61 

Pakeitimas  61 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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÷mis, ekonomin÷mis ir 

finansin÷mis sąlygomis, kurioms esant 

valstyb÷s nar÷s, patiriančios didelių 

apribojimų, siekdamos viešųjų finansų 

tvarumo ir bankų sektoriaus ir bendros 

valiutos stabilumo, deda labai daug 

pastangų, kad atliktų savo nacionalinių 

biudžetų koregavimą; labai apgailestauja, 

jog n÷ra pastangų siekiant išpl÷toti 

nuoseklią strategiją, kad būtų skatinamas 

tvarus augimas ir deramų darbo vietų 

kūrimas; 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, kuriomis 

prisidedama prie ekonomikos augimo, 

socialin÷s įtraukties ir teritorin÷s 

sanglaudos, ir padedant valstyb÷ms 

nar÷ms bendromis ir suderintomis 

pastangomis tvariai įveikti dabartinius 

struktūrinius sunkumus, ypač smarkiai 

išaugusį nedarbą ir skurdą, dalis; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/62 

Pakeitimas  62 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. vis d÷lto mano, kad suderintos 

struktūrin÷s reformos nacionaliniu ir ES 

lygmenimis yra labai svarbi patikimo ir 

veiksmingo ES finansavimo įgyvendinimo 

prielaida, kartu primenant patikimų 

viešųjų finansų svarbą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/63 

Pakeitimas  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. mano, kad Sąjungai ypač didelę žalą 

padar÷ per pastaruosius ketverius metus 

viena po kitos sekusios finansų kriz÷s, iš 

dalies d÷l to, kad finansin÷s veiklos 

vykdytojai, tarptautiniai partneriai ir 

visuomen÷ suabejojo ES solidarumo 

mastu; mano, kad ES biudžetas tur÷tų būti 

esminis tokio solidarumo veiksnys; tod÷l 

yra įsitikinęs, kad sprendimas d÷l kitos 

DFP arba labai teigiamai paveiks 

nacionalinių vyriausybių pastangas įveikti 

krizę, arba skatint tolesnį nuosmukį 

Europos Sąjungoje; 

5. mano, kad Sąjungai ypač didelę žalą 

padar÷ per pastaruosius ketverius metus 

viena po kitos sekusios finansų kriz÷s, iš 

dalies d÷l to, kad finansin÷s veiklos 

vykdytojai, tarptautiniai partneriai ir 

Europos vyriausybių atstovai suabejojo ES 

solidarumo mastu; mano, kad ES biudžetas 

tur÷tų būti esminis tokio solidarumo 

veiksnys; tod÷l yra įsitikinęs, kad 

sprendimas d÷l kitos DFP arba labai 

teigiamai paveiks nacionalinių vyriausybių 

pastangas įveikti krizę, arba skatint tolesnį 

nuosmukį Europos Sąjungoje; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/64 

Pakeitimas  64 

Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 paaišk÷jo, jog visos nuo 

2008 m. įgyvendinamos makroekonomin÷s 

finansinio stabilumo priemon÷s yra 

visiškai netinkamos siekiant įveikti 

ekonomikos, socialinę ir finansų krizę; 

kaip tik mano, kad iš tiesų šios priemon÷s 

prisid÷jo prie kriz÷s blog÷jimo ir augimo 

ir d÷l jų labai pablog÷jo socialin÷ įtrauktis 

ir teritorin÷ sanglauda Sąjungoje; tod÷l 

mano, kad siekdamos grįžti prie augimo ir 

deramų darbo vietų kūrimo Europoje, 

valstyb÷s nar÷s tur÷tų d÷ti daugiau 

pastangų 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/65 

Pakeitimas  65 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. mano, kad atsižvelgiant į nerimą 

keliančią jaunimo pad÷tį visoje ES, 

įskaitant kaip niekada aukštą nedarbo lygį, 

did÷jantį skurdą ir švietimo problemas, 

reikia ypatingų pastangų, kad taikant 

integravimo priemones ir numatant 

pakankamomis biudžeto l÷šomis remiamas 

ES programas būtų išlaikytas naujųjų kartų 

įsipareigojimas ES taikos, demokratijos ir 

žmogaus teisių, ekonomin÷s gerov÷s ir 

socialinio teisingumo vertyb÷ms; 

12. mano, kad atsižvelgiant į nerimą 

keliančią jaunimo pad÷tį visoje ES, 

įskaitant kaip niekada aukštą nedarbo lygį, 

did÷jantį skurdą ir didžiulius galimybių 

siekti išsilavinimo apribojimus, reikia 

ypatingų pastangų, kad taikant integravimo 

priemones ir užtikrinant tinkamą jaunimo 

programų finansavimo lygį, numatant 

pakankamomis biudžeto l÷šomis remiamas 

ES programas būtų išlaikytas naujųjų kartų 

įsipareigojimas ES taikos, demokratijos ir 

žmogaus teisių, ekonomin÷s gerov÷s ir 

socialinio teisingumo vertyb÷ms; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/66 

Pakeitimas  66 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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.; 

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 Susitarimo d÷l ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo socialiai įtraukioje ir 

pasižyminčioje teritorine sanglauda 

Sąjungoje pl÷tojimo; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/67 

Pakeitimas  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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. persp÷ja Tarybą d÷l pastangų dar labiau 

sumažinti Komisijos pasiūlytą ES išlaidų 

lygį, nes yra pasiryžęs neduoti sutikimo 

d÷l jokio pasiūlymo, pagal kurį 

nustatomos DFP viršutin÷s ribos iki 

2020 m. bus mažesn÷s nei 2013 m. ribų 

lygis; 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/68 

Pakeitimas  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

26 dalis 

 

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;  

26. mano, kad ES sanglaudos politika 

(struktūriniai fondai ir sanglaudos fondas) 

yra strategin÷ sumanių investicijų ir 

tvaraus augimo, taip pat deramų darbo 

vietų kūrimo 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 socialin÷s įtraukties ir 

ekonomin÷s bei 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 stiprinama 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;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/69 

Pakeitimas  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

29 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

29. pripažįsta didelius sunkumus, su 

kuriais ES jaunimas susiduria ekonomikos 

kriz÷s sąlygomis; mano, kad jaunų 

europiečių dalyvavimas, užimtumas, 

švietimas, neformalusis švietimas, 

mokymas, judumas ir socialin÷ įtrauktis 

yra strategin÷s svarbos klausimai pl÷tojant 

ES ir Europos visuomenę; primygtinai 

reikalauja integruoti šiuos klausimus į 

atitinkamas ES biudžeto l÷šomis 

finansuojamas politikos sritis, taip pat į 

konkrečias Komisijos pasiūlytas jaunimui 

skirtas priemones, pavyzdžiui, prad÷ti 

vykdyti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 

siekiant užtikrinti, kad kiekvienam 

negalinčiam rasti darbo jaunuoliui 

Europoje būtų pasiūlyta galimyb÷ toliau 

mokytis, ir suteikti šiems klausimams 

prioritetą; 

29. atkreipia d÷mesį į didelius sunkumus 

ir, kai kuriais atvejais, net didžiulius 

suvaržymus, su kuriais ES jaunimas 

susiduria ekonomikos kriz÷s sąlygomis; 

mano, kad jaunų europiečių dalyvavimas, 

užimtumas, švietimas, neformalusis 

švietimas, mokymas, judumas ir socialin÷ 

įtrauktis yra strategin÷s svarbos klausimai 

pl÷tojant ES ir Europos visuomenę; 

primygtinai reikalauja integruoti šiuos 

klausimus į atitinkamas ES biudžeto 

l÷šomis finansuojamas politikos sritis, taip 

pat į konkrečias Komisijos pasiūlytas 

jaunimui skirtas priemones, pavyzdžiui, 

prad÷ti vykdyti „Jaunimo garantijų“ 

iniciatyvą siekiant užtikrinti, kad 

kiekvienam negalinčiam rasti darbo 

jaunuoliui Europoje būtų pasiūlyta 

galimyb÷ toliau mokytis, ir suteikti šiems 

klausimams prioritetą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/70 

Pakeitimas  70 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

GUE/NGL 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 

70 dalis 

 

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; 

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, į ją neįtraukta jokio įnašo iš 

finansų sektoriaus, d÷l kurio kilo 

dabartin÷ socialin÷, ekonomikos ir 

finansų kriz÷, ir jai netaikoma 

parlamentin÷ kontrol÷ nei Europos, nei 

nacionaliniu lygmeniu; pabr÷žia, kad tokia 

sistema iš esm÷s prieštarauja Sutarties 

formuluotei ir prasmei; 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

72 dalis 

 

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; 

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, būtent pasiūlymus d÷l 

finansinių sandorių mokesčio (FSM) 

taikymo; 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; 

Or. en 

 

 

 

 


