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7.2.2019 A8-0043/437

Pakeitimas 437
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 
būti laikomasi horizontaliųjų principų, 
nustatytų Europos Sąjungos sutarties 
(toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 
10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 
straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje 
nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti 
prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir 
Sąjungos teisės aktus, kuriais suderinami 
gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija 
turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę 
ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti 
lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis 
neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bet kokios formos 
segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti 
siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir 
Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti 
ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta 
SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 
1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas 
moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 
būti laikomasi horizontaliųjų principų, 
nustatytų Europos Sąjungos sutarties 
(toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 
10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 
straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje 
nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti 
prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir 
Sąjungos teisės aktus, kuriais suderinami 
gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija 
turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę 
ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti 
lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis 
neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bet kokios formos 
segregacijos. Tačiau tai, kad neteisėtų 
migrantų priėmimui ir integracijai 
neskiriamas Europos finansavimas, nėra 
diskriminacija. Fondų tikslų turėtų būti 
siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir 
Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti 
ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta 
SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 
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turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 
taisykles, nustatytas SESV 107 ir 
108 straipsniuose.

1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas 
moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 
turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 
taisykles, nustatytas SESV 107 ir 
108 straipsniuose.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Pakeitimas 438
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, pasitelkiant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 
įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal 
SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip 
pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto 
apsauga, jei valstybėse narėse nustatoma 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis yra viena esminių 
išankstinių patikimo finansų valdymo ir 
rezultatyvaus ES finansavimo sąlygų;

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, pasitelkiant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 
įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras;

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Pakeitimas 439
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. 
Siekdamos įgyvendinti šiuos reformų 
prioritetus, valstybės narės rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos turėtų būti 
teikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
jose turėtų būti išdėstomi ir koordinuojami 
nacionalinėmis ir Sąjungos lėšomis remtini 
prioritetiniai investiciniai projektai. Jos taip 
pat turėtų padėti nuosekliai naudoti 
Sąjungos lėšas ir kuo labiau padidinti 
fondų, Europos investicijų stabilizavimo 
sistemos ir „InvestEU“ finansinės paramos 
pridėtinę vertę;

(12) siekdamos įgyvendinti šiuos 
reformų prioritetus, valstybės narės rengia 
savo nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos turėtų būti 
teikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
jose turėtų būti išdėstomi ir koordinuojami 
nacionalinėmis ir Sąjungos lėšomis remtini 
prioritetiniai investiciniai projektai. Jos taip 
pat turėtų padėti nuosekliai naudoti 
Sąjungos lėšas ir kuo labiau padidinti 
fondų, Europos investicijų stabilizavimo 
sistemos ir „InvestEU“ finansinės paramos 
pridėtinę vertę;

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Pakeitimas 440
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) įgyvendinant Europos semestrą 
valstybėms narėms pateikiamos 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos, kaip spręsti 
makroekonominio disbalanso problemas 
Europos Sąjungoje. Šių rekomendacijų 
įtraukimas į nacionalinę politiką jokiu 
būdu neturėtų būti išankstinė sąlyga 
norint gauti Europos lėšų, kurios taip pat 
yra visiškai finansuojamos valstybių narių 
nacionaliniais įnašais;

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Pakeitimas 441
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) sanglaudos politika siekiama, 
pasinaudojant Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, sumažinti skirtumus 
Europos Sąjungos regionuose ir tarp 
regionų. Potencialių paramos gavėjų 
baudimas vien dėl to, kad nacionalinės 
valdžios institucijos neatitiks Komisijos 
lūkesčių, visiškai prieštarauja sanglaudos 
politikos tikslams. Todėl būtina atmesti 
galimybę numatyti kokias nors 
makroekonomines sąlygas, kuriomis 
remdamasi Komisija gali savo nuožiūra 
sustabdyti įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų skyrimą valstybėms narėms, 
kurios nenori įgyvendinti per Europos 
semestrą rekomenduotų struktūrinių 
reformų;

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Pakeitimas 442
Steeve Briois
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybės narės turėtų nustatyti, 
kaip rengiant programavimo dokumentus 
turėtų būti atsižvelgiama į konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, priimtas 
pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį, ir 
atitinkamas Tarybos rekomendacijas, 
priimtas pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį. 
2021–2027 m. programavimo laikotarpiu 
(toliau – programavimo laikotarpis) 
valstybės narės stebėsenos komitetui ir 
Komisijai turėtų reguliariai teikti 
programų, kuriomis atsižvelgiama į 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Atlikdamos laikotarpio vidurio 
peržiūrą valstybės narės, be kita ko, turėtų 
apsvarstyti, ar reikia iš dalies pakeisti 
programą, atsižvelgiant į nuo 
programavimo laikotarpio pradžios 
priimtas arba iš dalies pakeistas 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas;

Išbraukta.

Or. en


