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21.10.2015 A8-0298/12 

Pakeitimas 12 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. be to, nusprendžia imtis veiksmų 

atsižvelgdamas į dabartinę Europos 

ūkininkus, ypač pieno sektoriuje dirbančius 

ūkininkus, ištikusią krizę ir iškart įtraukia į 

savo poziciją dėl 2016 m. biudžeto 500 

mln. EUR, kad būtų galima paremti 

neatidėliotinas priemones, apie kurias 

pranešė Komisija; tikisi, kad Komisijos 

taisomasis raštas Nr. 2/2016 suteiks 

galimybę nustatyti konkrečias biudžeto 

eilutes, kurios turi būti papildytos tokiomis 

aplinkybėmis; palankiai vertina Komisijos 

sprendimą nepanaudotus krizių rezervo 

asignavimus iš 2015 m. biudžeto perkelti į 

2016 biudžetą ir pažymi, kad šios 

nepanaudotos lėšos bus panaudotos 

kompensacijų paramos gavėjams, kurie 

gauna tiesiogines išmokas, mokėjimui, 

kaip numatyta Reglamente (ES) 

Nr. 1306/2013; 

6. be to, nusprendžia imtis veiksmų 

atsižvelgdamas į dabartinę Europos 

ūkininkus, ypač pieno sektoriuje dirbančius 

ūkininkus, ištikusią krizę ir iškart įtraukia į 

savo poziciją dėl 2016 m. biudžeto 

papildomas lėšas, sudarančias 500 mln. 

EUR, kad būtų galima paremti 

neatidėliotinas priemones, apie kurias 

pranešė Komisija; tikisi, kad Komisijos 

taisomasis raštas Nr. 2/2016 suteiks 

galimybę nustatyti konkrečias biudžeto 

eilutes, kurios turi būti papildytos tokiomis 

aplinkybėmis, ir kokiu mastu jos turi būti 

papildytos; primena, kad, netaikant tokių 

priemonių kaip išteklių valdymas, pagalba 

ekstremaliosios situacijos atveju bus 

neveiksminga sprendžiant dabartinio 

žemės ūkio rinkų netvarumo problemą, be 

to, kartu jau nustatyta, kad rėmimasis 

pasenusiomis priemonėmis siekiant 

veiksmingai eksportuoti struktūrinį 

perviršį yra žalingas besivystančių šalių 

rinkoms ir ūkininkams; todėl mano, kad 

dėl papildomo finansavimo neturėtų būti 

didinamas ES eksportas į besivystančias 

šalis kainomis, kurios kenktų rinkoms ir 

pragyvenimui tose šalyse; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Pakeitimas 13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. apgailestauja, kad Komisijos 

ekspertų grupės ir toliau neharmoningos, 

nes jose pernelyg dominuoja bendrovių 

interesai; 

Or. en 



 

AM\1076691LT.doc  PE570.904v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0298/14 

Pakeitimas 14 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pakartoja, kad remia ITER programą 

ir yra įsipareigojęs užtikrinti jai tinkamą 

finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 

to, kad ši programa gali dar labiau vėluoti 

ir pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat 

kad tai gali atitinkamai daryti poveikį 

Sąjungos biudžetui; todėl apgailestauja dėl 

to, kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 

programos asignavimų dydžio 

atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 

planą ir tvarkaraštį, kuriuos ITER taryboje 

ketinama pristatyti tik 2015 m. lapkričio 

mėn.; vis dėlto tikisi, kad šiame 

peržiūrėtame plane bus pakankamai 

įrodymų, jog buvo deramai atsižvelgta į 

Parlamento rekomendacijas, išdėstytas 

atitinkamoje 2013 m. rezoliucijoje dėl 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo
8
, ir kad 

bus užtikrintas finansinis patikimumas ir 

išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 

klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 

biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 

reikalingas visiškas skaidrumas dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės įnašų į ITER programą 

panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 

projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 

ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas; 

20. yra susirūpinęs dėl to, kad ITER 

programa gali dar labiau vėluoti ir 

pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat kad 

tai gali atitinkamai daryti poveikį Sąjungos 

biudžetui; todėl apgailestauja dėl to, kad 

negalėjo įvertinti 2016 m. ITER programos 

asignavimų dydžio atsižvelgdamas į 

atnaujintą mokėjimų planą ir tvarkaraštį, 

kuriuos ITER taryboje ketinama pristatyti 

tik 2015 m. lapkričio mėn.; yra 

susirūpinęs, kad šiame peržiūrėtame plane 

nebus pakankamai įrodymų, jog buvo 

deramai atsižvelgta į Parlamento 

rekomendacijas, išdėstytas atitinkamoje 

2013 m. rezoliucijoje dėl biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo, ir kad bus 

užtikrintas finansinis patikimumas ir 

išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 

klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 

biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 

reikalingas visiškas skaidrumas dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės įnašų į ITER programą 

panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 

projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 

ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas; 
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8
 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės 2013 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės 2013 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Pakeitimas 15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pakartoja, kad remia ITER programą ir 

yra įsipareigojęs užtikrinti jai tinkamą 

finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 

to, kad ši programa gali dar labiau vėluoti 

ir pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat 

kad tai gali atitinkamai daryti poveikį 

Sąjungos biudžetui; todėl apgailestauja dėl 

to, kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 

programos asignavimų dydžio 

atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 

planą ir tvarkaraštį, kuriuos ITER taryboje 

ketinama pristatyti tik 2015 m. lapkričio 

mėn.; vis dėlto tikisi, kad šiame 

peržiūrėtame plane bus pakankamai 

įrodymų, jog buvo deramai atsižvelgta į 

Parlamento rekomendacijas, išdėstytas 

atitinkamoje 2013 m. rezoliucijoje dėl 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo
8
, ir kad 

bus užtikrintas finansinis patikimumas ir 

išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 

klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 

biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 

reikalingas visiškas skaidrumas dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės įnašų į ITER programą 

panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 

projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 

ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas; 

20. pakartoja, kad remia ITER programą ir 

yra įsipareigojęs užtikrinti jai tinkamą 

finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 

to, kad ši programa gali dar labiau vėluoti 

ir pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat 

kad tai gali atitinkamai daryti poveikį 

Sąjungos biudžetui; todėl apgailestauja dėl 

to, kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 

programos asignavimų dydžio 

atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 

planą ir tvarkaraštį, kuriuos ITER taryboje 

ketinama pristatyti tik 2015 m. lapkričio 

mėn.; vis dėlto tikisi, kad šiame 

peržiūrėtame plane bus pakankamai 

įrodymų, jog buvo deramai atsižvelgta į 

Parlamento rekomendacijas, išdėstytas 

atitinkamoje 2013 m. rezoliucijoje dėl 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo
8
, ir kad 

bus užtikrintas finansinis patikimumas ir 

išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 

klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 

biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 

reikalingas visiškas skaidrumas dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės įnašų į ITER programą 

panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 

projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 

ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas; 
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ragina perkelti asignavimus į rezervą, kad 

jie būtų panaudoti tik jei pagal atnaujintą 

projekto planą, kuris turi būti pateiktas 

2015 m. lapkričio mėn., bus pateikta 

pakankamai įrodymų, kad tinkamai 

atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas; 

8
 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės 2013 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės 2013 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Pakeitimas 16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. yra labai susirūpinęs, kad, be kita ko, 

Vokietijos vyriausybė neseniai patvirtino, 

jog nei ITER tvarkaraštis, nei išlaidų 

planas (kuris jau buvo peržiūrėtas ir 

asignavimai atitinkamai padidinti) nėra 

realistiški; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Pakeitimas 17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20b. pabrėžia itin didelį branduolinės 

veiklos finansavimo iš ES biudžeto ir 

paramos į ateitį orientuotai 

atsinaujinančiajai energijai neatitikimą; 

todėl laikosi nuomonės, kad atsisakius 

projekto ITER atsirastų daug reikalingų 

laisvų išteklių, kuriuos būtų galima 

panaudoti investicijoms į jau taikomas 

atsinaujinančių šaltinių energijos 

technologijas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Pakeitimas 18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20c. mano, kad Euratomo biudžeto lėšos, 

numatytos pagal branduolių sintezės ir 

radiacinės saugos eilutes, turėtų būti 

nukreiptos atominių elektrinių 

eksploatavimo nutraukimui, ir, 

laikydamasis to paties požiūrio, mano, kad 

Jungtinio tyrimų centro branduolinė 

veikla turėtų būti naudojama tik dėl 

veiklos, kuri būtina siekiant įgyvendinti 

apsaugos priemones; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Pakeitimas 19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. dalį asignavimų rezervuoja finansinės 

atskaitomybės ir audito sričių 

standartizacijai ir ragina įgyvendinti 

rekomendacijas, pateiktas Ph. Maystadto 

pranešime, susijusias su Europos finansinės 

atskaitomybės patariamosios grupės 

(EFRAG) užduotimis ir atsakomybe, ir 

kartu stiprinti Europos Sąjungos įtaką 

nustatant tarptautinius apskaitos standartus; 

21. dalį asignavimų rezervuoja finansinės 

atskaitomybės ir audito sričių 

standartizacijai ir ragina įgyvendinti 

rekomendacijas, pateiktas Ph. Maystadto 

pranešime, susijusias su Europos finansinės 

atskaitomybės patariamosios grupės 

(EFRAG) užduotimis ir atsakomybe, ir 

kartu stiprinti Europos Sąjungos įtaką 

nustatant tarptautinius apskaitos standartus; 

taip pat yra susirūpinęs dėl didelio ES 

finansavimo, skiriamo Tarptautinių 

finansinės atskaitomybės standartų 

(TFAS) fondui, kurio neatitinka būtinas 

pagerėjimas, susijęs su atskaitomybe, 

skaidrumu ir demokratija; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Pakeitimas 20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. teigiamai vertina Komisijos pristatytą 

visapusišką 500 mln. EUR vertės skubių 

priemonių paketą Europos ūkininkams, 

ypač susijusiems su pieno sektoriumi, 

turint mintyje krentančias pagrindinių 

produktų kainas ir išaugusią pieno 

produktų gamybą, paremti; pabrėžia, kad 

labiausiai nukentėjo atokios vietovės, kur 

pieno sektoriaus socialinė ir ekonominė 

svarba neabejotinai didelė; parodydamas, 

kad remia Komisijos pareiškimą, svarstys 

šią sumą ir tikisi, kad pagal taisomąjį raštą 

visas paketas bus įtrauktas į taikinimo 

procedūrą; pabrėžia, kad šis paketas turėtų 

papildyti įvairias priemones, kurių tikslas – 

spręsti klausimą dėl nuostolių ir dėl to, 

kokį ilgalaikį poveikį Europos ūkininkams 

darys Rusijos embargas žemės ūkio 

produktams (Sąjungos žemės ūkio 

produktų eksporto požiūriu iki šiol Rusija 

buvo antra pagal svarbą šalis); 

28. atkreipia dėmesį į Komisijos pristatytą 

visapusišką 500 mln. EUR vertės skubių 

priemonių paketą Europos ūkininkams, 

ypač susijusiems su pieno sektoriumi, 

turint mintyje krentančias pagrindinių 

produktų kainas ir išaugusią pieno 

produktų gamybą, paremti; pabrėžia, kad 

labiausiai nukentėjo atokios vietovės, kur 

pieno sektoriaus socialinė ir ekonominė 

svarba neabejotinai didelė; svarstys šią 

sumą ir tikisi, kad pagal taisomąjį raštą 

visas paketas bus įtrauktas į taikinimo 

procedūrą; primena, kad, netaikant tokių 

priemonių kaip išteklių valdymas, pagalba 

ekstremaliosios situacijos atveju bus 

neveiksminga sprendžiant dabartinio 

žemės ūkio rinkų netvarumo problemą, ir 

kyla rizika, kad ES žemės ūkio 

produktams ir toliau bus taikomas 

dempingas besivystančiose šalyse; 

pabrėžia, kad šis paketas turėtų papildyti 

įvairias priemones, kurių tikslas – spręsti 

klausimą dėl nuostolių ir dėl to, kokį 

ilgalaikį poveikį Europos ūkininkams darys 

Rusijos embargas žemės ūkio produktams 

(Sąjungos žemės ūkio produktų eksporto 

požiūriu iki šiol Rusija buvo antra pagal 

svarbą šalis); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Pakeitimas 21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28a. mano, kad eksporto grąžinamosios 

išmokos iškraipo prekybą ir prieštarauja 

ES vystymosi tikslams; todėl pritaria 

visiškam jų panaikinimui; 

Or. en 

 

 


