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4.7.2016 A8-0224/11 

Pakeitimas 11 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabrėžia, kad, reaguodama į šią skubią 

problemą, naujos sudėties Komisija 

2014 m. pasiūlė Investicijų planą Europai 

ir pasiūlė sukurti ESIF, kad į realiąją 

ekonomiką būtų sutelkta 315 mlrd. EUR 

naujų investicijų; pakartoja, jog yra tvirtai 

įsipareigojęs užtikrinti, kad ESIF būtų 

stiprus ir kryptingas postūmis ekonomikos 

sektoriams, kurie padeda užtikrinti 

ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas; 
pažymi, kad tam tikras skaičius projektų 

jau yra patvirtintas ir jie jau įgyvendinami; 

pažymi, kad Europos strateginių investicijų 

fondui Sąjungos teikiama garantija 

padengiama iš ES biudžete sudaryto 8 

mlrd. EUR garantijų fondo; 

15. pabrėžia, kad, reaguodama į šią skubią 

problemą, naujos sudėties Komisija 

2014 m. pasiūlė Investicijų planą Europai 

ir pasiūlė sukurti ESIF, kad į realiąją 

ekonomiką būtų sutelkta 315 mlrd. EUR 

naujų investicijų; pažymi, kad tam tikras 

skaičius projektų jau yra patvirtintas ir jie 

jau įgyvendinami; pažymi, kad Europos 

strateginių investicijų fondui Sąjungos 

teikiama garantija padengiama iš ES 

biudžete sudaryto 8 mlrd. EUR garantijų 

fondo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Pakeitimas 12 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. yra įsitikinęs, kad, nors visapusiškai 

remia Europos strateginių investicijų 

fondui skiriamos didelio masto politinės ir 

finansinės paramos idėją, iš ES biudžeto 

neturėtų būti finansuojamos naujos 

iniciatyvos, kenkiančios esamoms 

Sąjungos programoms ir politikos 

priemonėms; ketina laikytis savo 

įsipareigojimo iki galo kompensuoti su 

ESIF susijusius programų „Horizontas 

2020“ ir EITP finansavimo mažinimus, 

kad, kaip sutarta vos prieš dvejus metus, 

būtų įmanoma pasiekti šių programų 

tikslus ir kad ES būtų sudarytos sąlygos 

pasiekti užsibrėžtus mokslinių tyrimų ir 

inovacijų sričių tikslus; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad 1a pakategorėje 

(„Konkurencingumas augimui ir 

užimtumui skatinti“) nustatyto kitų 

programų finansavimo lygio šis 

kompensavimas neturėtų veikti, nes šiomis 

programoms neginčijamai prisidedama prie 

augimo, užimtumo ir konkurencingumo 

skatinimo; mano, kad šiems poreikiams 

patenkinti 1a pakategorės maržų 

nepakanka, todėl ragina didinti šios 

pakategorės viršutines ribas; 

42. pabrėžia, kad, taikant maksimalaus 

DFP tikslinimo principą, DFP gali būti 

pakoreguota taip, kad sumos pasiektų 

nuosavų išteklių viršutinę ribą (1,29 proc. 

ES BPN įsipareigojimais), todėl, norint 

pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus 

ir įvykdyti tarptautinius ES 

įsipareigojimus, pavyzdžiui, pasiekti 21-

osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvencijos šalių konferencijos ir 

pasiekus TVT nustatytus tikslus, 

investicijas reikėtų didinti apytiksliai 150 

mlrd. EUR; todėl pakartoja savo 

nuomonę, kad pradinio Komisijos 

pasiūlymo sumos, kuri vėliau sumažinta 

85 mlrd. EUR, nepakako esamiems 

politikos prioritetams, susijusiems su 

Europos pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategija, naujomis 

Lisabonos sutartyje nustatytomis 

užduotimis arba nenumatytais įvykiais, 

finansuoti, o ką jau kalbėti apie pačios 

Europos Vadovų Tarybos nusistatytus 

politinius tikslus ir įsipareigojimus; todėl 

mano, kad šio tikslinimo rezultatai turėtų, 

vadovaujantis logika, būti kokia nors tarp 

minėtų mažiausios ir didžiausios ribų 

nustatyta suma; yra įsitikinęs, kad, nors 

visapusiškai remia Europos strateginių 

investicijų fondui skiriamos didelio masto 
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politinės ir finansinės paramos idėją, iš ES 

biudžeto neturėtų būti finansuojamos 

naujos iniciatyvos, kenkiančios esamoms 

Sąjungos programoms ir politikos 

priemonėms; ketina laikytis savo 

įsipareigojimo iki galo kompensuoti su 

ESIF susijusius programų „Horizontas 

2020“ ir EITP finansavimo mažinimus, 

kad, kaip sutarta vos prieš dvejus metus, 

būtų įmanoma pasiekti šių programų 

tikslus ir kad ES būtų sudarytos sąlygos 

pasiekti užsibrėžtus mokslinių tyrimų ir 

inovacijų sričių tikslus; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad 1a pakategorėje 

(„Konkurencingumas augimui ir 

užimtumui skatinti“) nustatyto kitų 

programų finansavimo lygio šis 

kompensavimas neturėtų veikti, nes šiomis 

programoms neginčijamai prisidedama prie 

augimo, užimtumo ir konkurencingumo 

skatinimo; mano, kad šiems poreikiams 

patenkinti 1a pakategorės maržų 

nepakanka, todėl ragina didinti šios 

pakategorės viršutines ribas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Pakeitimas 13 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47a. pakartoja, kad dėl veiksmų, kurių 

imamasi humanitarinėms krizėms įveikti, 

neturėtų būti mažinamas ES vystymuisi 

skiriamas finansavimas ar nukentėti kitų 

sričių politika; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Pakeitimas 14 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47b. mano, kad neturėtų būti siūlomi 

tokie nauji politiniai prioritetai, dėl kurių 

būtų mažinamos  pagal dabartinę DFP 

vykdomos sutartos programos, tokios kaip 

„Horizontas 2020“, EITP, COSME, 

GALILEO ir „Copernicus“, ir iš anksto 

skirti nacionaliniai finansiniai paketai, 

kurie turėtų būti visiškai įgyvendinti; 

tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad ITER 

biudžetas yra didesnis už visas kitas 

investicijas į MTTP energetikos srityje; 

labai apgailestauja dėl to, kad kai kurios 

valstybės narės yra priverstos peržiūrėti 

savo mokslinių tyrimų finansavimo 

prioritetus, nes išaugo ITER išlaidos; 

pabrėžia, kad Parlamentas balsavo už tai, 

kad nebūtų patvirtintos 2014 m. ITER 

sąskaitos, nes būta netinkamo 

administravimo, vėlavimų ir pernelyg 

didelių išlaidų; 

Or. en 



 

AM\1100077LT.doc  PE585.330v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

4.7.2016 A8-0224/15 

Pakeitimas 15 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47c. yra tvirtai įsitikinęs, kad ITER skirtos 

ES investicijos yra didžiausios netinkamai 

paskirtos lėšos energetikos srities MTTP; 

ragina ITER skirtas investicijas sustabdyti 

ir perskirti tvarios energetikos sprendimų, 

kuriais jau galima naudotis arba bus 

galima naudotis netolimoje ateityje, 

plėtrai ir diegimui, siekiant veiksmingai 

prisidėti prie 2020 m. klimato ir 

energetikos tikslų; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Pakeitimas 16 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  47d. prašo padidinti finansinę paramą 

trims Europos programoms, kurios 

tiesiogiai susijusios su piliečiais – 

programai „Kūrybiška Europa“, 

programai „Europa piliečiams“ ir 

programai „Erasmus+“, nes vykdant šias 

programas sukurtos naujos subsidijų 

linijos, siekiant reaguoti į dabartinę 

pabėgėlių integracijos ir švietimo padėtį, 

ir jas įgyvendinant Sąjungoje bei 

valstybėse narėse imamasi daugiausia 

veiksmų, kuriais siekiama gerinti bendrą 

socialinę padėtį, didinti tarpusavio 

supratimą ir užtikrinti sugyvenimą 

skirtingose mūsų visuomenėse; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Pakeitimas 17 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. mano, kad prioritetine tvarka reikia 

imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad 

baigiantis dabartinei DFP nekiltų naujos 

mokėjimų krizės; tvirtai mano, kad turėtų 

būti kuo labiau stengiamasi išvengti tokio 

nesumokėtų sąskaitų susikaupimo, koks 

buvo ankstesniu laikotarpiu; vis dėlto 

pabrėžia, kad tuo pat metu, kai mokėjimų 

poreikis turėtų pasiekti įprastą aukščiausią 

lygį, antroje DFP laikotarpio pusėje jau 

galima numatyti įtemptą mokėjimų padėtį; 

mano, kad papildoma įtampa, be kita ko, 

susidarys dėl nenumatytų atvejų rezervo 

kompensavimo atitinkamai mažinant jau 

griežtas 2018–2020 m. mokėjimų 

viršutines ribas, nemažo vėlavimo pradėti 

naujas pasidalijamojo valdymo principu 

administruojamas programas, įskaitant 

Jaunimo užimtumo iniciatyvą, ESIF 

mokėjimų profilio ir papildomų mokėjimų, 

atitinkančių neseniai padidintus 

įsipareigojimus, susijusius su migracijos ir 

pabėgėlių krize; 

48. todėl pabrėžia, kad, taikant 

maksimalaus DFP tikslinimo principą, 

DFP gali būti pakoreguota taip, kad 

sumos pasiektų nuosavų išteklių viršutinę 

ribą (1,23 proc. ES BPN mokėjimais), 

taigi, susidarytų papildomi 120 mlrd. 

EUR; todėl pakartoja savo nuomonę, kad 

pradinio Komisijos pasiūlymo mokėjimų 

sumos, kuri vėliau sumažinta 91 mlrd. 

EUR, nepakako įsipareigojimų ir 

mokėjimų skirtumui panaikinti ir 

neįvykdytiems įsipareigojimams 

sumažinti; todėl mano, kad šio tikslinimo 

rezultatai turėtų, vadovaujantis logika, 

būti kokia nors tarp minėtų mažiausios ir 

didžiausios ribų nustatyta suma; mano, 

kad prioritetine tvarka reikia imtis veiksmų 

siekiant užtikrinti, kad baigiantis dabartinei 

DFP nekiltų naujos mokėjimų krizės; 

tvirtai mano, kad turėtų būti kuo labiau 

stengiamasi išvengti tokio nesumokėtų 

sąskaitų susikaupimo, koks buvo 

ankstesniu laikotarpiu; vis dėlto pabrėžia, 

kad tuo pat metu, kai mokėjimų poreikis 

turėtų pasiekti įprastą aukščiausią lygį, 

antroje DFP laikotarpio pusėje jau galima 

numatyti įtemptą mokėjimų padėtį; mano, 

kad papildoma įtampa, be kita ko, 

susidarys dėl nenumatytų atvejų rezervo 

kompensavimo atitinkamai mažinant jau 
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griežtas 2018–2020 m. mokėjimų 

viršutines ribas, nemažo vėlavimo pradėti 

naujas pasidalijamojo valdymo principu 

administruojamas programas, įskaitant 

Jaunimo užimtumo iniciatyvą, ESIF 

mokėjimų profilio ir papildomų mokėjimų, 

atitinkančių neseniai padidintus 

įsipareigojimus, susijusius su migracijos ir 

pabėgėlių krize; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Pakeitimas 18 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. atkreipia dėmesį į Paryžiuje vykusioje 

21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos šalių 

konferencijoje (COP 21) pasiektą visuotinį, 

dinamišką ir diferencijuotą susitarimą, 

kuriuo siekiama spręsti klimato kaitos 

problemas; pažymi, kad pagal šį susitarimą 

ES finansavimas turi būti skiriamas su 

klimato kaita susijusiems veiksmams 

besivystančiose šalyse remti; pabrėžia, kad 

bet koks finansavimas, skiriamas pagal 

COP 21, turėtų būti papildomos lėšos prie 

dabartinių išlaidų veiksmams, susijusiems 

su klimato kaita, ir ragina Komisiją pateikti 

šio finansavimo įgyvendinimo strategiją ir 

tikslinimui tinkamu laiku pateikti savo 

pirmąjį galimo 21-osios Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos 

šalių konferencijos susitarimo poveikio ES 

biudžetui vertinimą; be to, pabrėžia, jog 

DFP tikslinimas suteikia puikią galimybę 

užtikrinti, kad 20 proc. išlaidų būtų 

skiriama su klimato kaita susijusiems 

veiksmams, ir numatyti galimą šios 

apatinės ribos padidinimą vadovaujantis 

tarptautiniais ES įsipareigojimais, 

prisiimtais per 21-ąją Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos 

šalių konferenciją; ragina Komisiją 

užtikrinti visapusį veiksmų klimato kaitos 

60. atkreipia dėmesį į Paryžiuje vykusioje 

21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos šalių 

konferencijoje (COP 21) pasiektą visuotinį, 

dinamišką ir diferencijuotą susitarimą, 

kuriuo siekiama spręsti klimato kaitos 

problemas; pažymi, kad pagal šį susitarimą 

ES finansavimas turi būti skiriamas su 

klimato kaita susijusiems veiksmams 

besivystančiose šalyse remti; pabrėžia, kad 

bet koks finansavimas, skiriamas pagal 

COP 21, turėtų būti papildomos lėšos prie 

dabartinių išlaidų veiksmams, susijusiems 

su klimato kaita, ir ragina Komisiją pateikti 

šio finansavimo įgyvendinimo strategiją ir 

tikslinimui tinkamu laiku pateikti savo 

pirmąjį galimo 21-osios Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos 

šalių konferencijos susitarimo poveikio ES 

biudžetui vertinimą; be to, pabrėžia, jog 

DFP tikslinimas suteikia puikią galimybę 

padidinti tiesiogiai su klimato kaita 

susijusias ES biudžeto išlaidas nuo 20 iki 

30 proc., kad būtų atsižvelgta į ES 

įsipareigojimus, prisiimtus Paryžiuje 2015 

m. gruodžio mėn.; ragina Komisiją 

užtikrinti visapusį veiksmų klimato kaitos 

srityje aspekto integravimo mechanizmo 

veikimą ir dabartinio tokių išlaidų 

stebėjimo metodo tobulinimą; be to, 
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srityje aspekto integravimo mechanizmo 

veikimą ir dabartinio tokių išlaidų 

stebėjimo metodo tobulinimą; be to, 

primena, kad ES taip pat yra įsipareigojusi 

įgyvendinti Jungtinių Tautų konvencijos 

strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo 

planą, ir pabrėžia, kad ES turėtų skirti 

pakankamai išteklių savo atitinkamiems 

įsipareigojimams vykdyti; 

primena, kad ES taip pat yra įsipareigojusi 

įgyvendinti Jungtinių Tautų konvencijos 

strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo 

planą, ir pabrėžia, kad ES turėtų skirti 

pakankamai išteklių savo atitinkamiems 

įsipareigojimams vykdyti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Pakeitimas 19 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. primygtinai ragina, kad teisėkūros 

procesas, vykdomas siekiant priimti naują 

DFP, būtų užbaigtas iki 2018 m. pabaigos 

po esminių Europos Parlamento ir 

Tarybos derybų; pabrėžia, jog laiku 

susitarus dėl DFP bus sudarytos sąlygos 

greitai priimti visus sektorinius 

reglamentus ir nedelsiant 2021 m. sausio 

1 d. pradėti vykdyti visas naujas 

programas; pabrėžia, kad svarbu geriau 

informuoti nacionalinius parlamentus ir 

Europos piliečius apie su nauja DFP 

susijusius iššūkius, surengus, jei reikia, 

tarpinstitucinę tarpparlamentinę 

konferenciją; 

86. pabrėžia, jog laiku susitarus dėl DFP 

bus sudarytos sąlygos greitai priimti visus 

sektorinius reglamentus ir nedelsiant 

2021 m. sausio 1 d. pradėti vykdyti visas 

naujas programas; pabrėžia, kad svarbu 

geriau informuoti nacionalinius 

parlamentus ir Europos piliečius apie su 

nauja DFP susijusius iššūkius, surengus, jei 

reikia, tarpinstitucinę tarpparlamentinę 

konferenciją; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Pakeitimas 20 

Ernest Maragall 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  86a. pažymi, kad 2015 m. gruodžio 12 d. 

Paryžiuje 196 Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos šalims pavyko 

pasiekti visuotinį, privalomą, dinamišką ir 

diferencijuotą susitarimą, kuriuo 

siekiama spręsti klimato kaitos 

problemas; ragina Komisiją tikslinimui 

laiku pateikti 21-osios Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos 

šalių konferencijos susitarimo galimo 

poveikio ES biudžetui pirmąjį vertinimą; 

ragina Komisiją padidinti po 2020 m. 

DFP skiriamas su klimato kaita susijusias 

ES biudžeto išlaidas iki 50 proc., 

patobulinti dabartinį tokių išlaidų sekimo 

metodą, atsižvelgiant į Paryžiaus 

susitarimą dėl pasaulinių kovos su 

klimato kaita veiksmų, ir parodyti, kad 

šioje srityje Europa  pirmauja; 

Or. en 

 

 


