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15.11.2013 A7-0337/1 

Pakeitimas  1 

Søren Bo Søndergaard, Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, 

Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pritaria politiniam susitarimui, 

pasiektam d÷l 2014–2020 m. DFP ir 

naujojo tarpinstitucinio susitarimo; yra 

pasiryžęs vykdant būsimas biudžeto 

procedūras iki galo išnaudoti naujai 

nustatytas priemones, ypač susijusias su 

lankstumu; 

1. atmeta politinį susitarimą, kurį 2013 m. 

birželio 27 d. d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos (DFP) 2014–2020 m. paketo 

(DFP reglamentas ir TIS) pasiek÷ 

Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir 

Komisija, nes šis susitarimas neatspindi 

jokių prioritetų ir klausimų, kuriais gal÷tų 

būti prisidedama siekiant iš esm÷s kovoti 

su dabartine socialine, ekonomine ir 

finansine krize ir panaikinti dabartinę 

ekstremaliąją socialinę pad÷tį, kuri 

vyrauja daugelyje ES valstybių narių; 

pabr÷žia, kad šis susitarimas, kurio 

Sąjunga prival÷s laikytis ateinančius 

septynerius metus, ir Europos Vadovų 

Tarybos, Europos Komisijos, Europos 

Centrinio Banko ir Tarptautinio valiutos 

fondo kovos su socialine, ekonomine ir 

finansų krize priemon÷s tik lems labai 

padid÷jusį nedarbą, labai sumažintus 

atlyginimus, padidintą pensinį amžių ir 

sumažintas viešąsias išlaidas tokiose 

srityse kaip moksliniai tyrimai, inovacijos, 

švietimas ir sveikata; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/2 

Pakeitimas  2 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. labai apgailestauja, kad buvo 

pasiektas šis susitarimas ir labai 

nepritaria, kad buvo vykdoma slapta, 

nedemokratin÷ politinio susitarimo 

sudarymo procedūra, prieš tai 

nepasikonsultavus su visomis Europos 

Parlamento frakcijomis; apgailestauja, 

kad Europos Vadovų Taryba nepaiso 

Parlamento vaidmens ir įgaliojimų, 

nustatytų Lisabonos sutartyje; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/3 

Pakeitimas  3 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. atkreipia d÷mesį į nes÷kmingas 

derybas su Taryba d÷l visų DFP 

reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo 

nuostatų, kurios tur÷jo užtikrinti, kad 

Sąjungai būtų numatytas šiuolaikiškas, 

ateities perspektyvas atitinkantis, lankstus 

ir skaidrus ES biudžetas, kurį naudojant 

būtų skatinamas augimas ir tinkamos 

darbo vietos ir mažinamas atotrūkis tarp 

ES politinių įsipareigojimų ir biudžeto 

išteklių; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/4 

Pakeitimas  4 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pabr÷žia poreikį didinti skaidrumą ir 

užtikrinti demokratinę procedūrą, kuri 

sudarytų sąlygas visų EP frakcijų atstovų 

dalyvavimui ir jį garantuotų visais derybų 

etapais; primygtinai reikalauja, kad jam 

būtų pateikta visa Komisijos turima svarbi 

informacija apie sutartą l÷šų paskirstymą 

valstyb÷ms nar÷ms pagal sanglaudos ir 

žem÷s ūkio politiką, įskaitant išimtis ir 

specialius asignavimus kiekvienai 

valstybei narei; be to, reikalauja, kad būtų 

pateikta visa svarbi informacija apie 

priimtų sprendimų d÷l DFP pajamų 

poveikį kiekvienai valstybei narei; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/5 

Pakeitimas  5 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4b. pakartoja, kad Tarybos išlaidas būtina 

tikrinti taip pat, kaip ir kitų institucijų; d÷l 

šios priežasties apgailestauja, kad Taryba 

ir toliau atsisako atsakyti į Parlamento 

klausimus, susijusius su biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra; mano, 

jog siekiant veiksmingos Sąjungos 

biudžeto įgyvendinimo priežiūros reikia, 

kad Taryba nor÷tų vykdyti atvirą ir 

oficialų dialogą su Parlamentu; mano, 

kad Tarybos veiksmai griauna 

pasitik÷jimą biudžeto priežiūros 

institucijomis; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/6 

Pakeitimas  6 

Gerald Häfner 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ba. kadangi apskritai daugiamet÷s 

finansin÷s programos (DFP) ir 

tarpinstitucinio susitarimo (TIS) paketas 

labai nutolęs nuo pradin÷s Parlamento 

derybin÷s pozicijos ir šiais dokumentais 

neatsižvelgta n÷ į vieną iš svarbiausių 

Parlamento reikalavimų, išd÷stytų jo 

2013 m. kovo 13 d. rezoliucijoje, kuri 

buvo priimta didžiule balsų dauguma, 

pvz., į reikalavimą skirti gerokai daugiau 

l÷šų į ateitį orientuotai politikai, atlikti 

privalomą ir visapusišką peržiūrą, 

užtikrinti maksimalų bendrą lankstumą ir 

pasiekti susitarimą d÷l nuosavų išteklių; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/7 

Pakeitimas  7 

Gerald Häfner 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. pritaria toliau pateikiamo susitarimo 

sudarymui; 

7. nepritaria toliau pateikiamo susitarimo 

sudarymui; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/8 

Pakeitimas  8 

Gerald Häfner 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Tarpinstitucinis susitarimas d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 

COM(2011) 0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. paveda Pirmininkui pasirašyti 

susitarimą su Tarybos Pirmininku ir 

Komisijos Pirmininku ir pasirūpinti, kad 

jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


