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Pakeitimas 2 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Biudžeto komiteto vardu 

dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad po to, kai buvo atlikta 

DFP veikimo jos pirmuoju programavimo 

laikotarpiu peržiūra, kaip pateikiama jo 

2016 m. liepos 6 d. rezoliucijoje, siekiant į 

minėtąsias problemas reaguoti tinkamai, 

reikalingas didelis papildomas 

finansavimas iš ES biudžeto, kurio nebuvo 

įmanoma visapusiškai užtikrinti 

pirmaisiais šios programos metais dėl 

dabartinėje DFP numatytų nepakankamų 

finansinių išteklių; pabrėžia, kad ES 

biudžetas turi atitikti Europos Sąjungos 

politinius įsipareigojimus ir strateginius 

tikslus; taigi primena, jog Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 

straipsnyje teigiama, kad „Sąjunga 

pasirūpina savo tikslams pasiekti ir savo 

politikai įgyvendinti reikalingomis 

priemonėmis“; 

2. pabrėžia, kad siekiant į šias problemas 

reaguoti tinkamai, reikalingas didelis 

papildomas finansavimas iš ES biudžeto, 

kurį galima būtų užtikrinti perskirstant 

asignavimus iš esamų neprioritetinių 

biudžeto eilučių; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Biudžeto komiteto vardu 

dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pažymi, kad Komisijos pasiūlymas dėl 

sumų, vertinamas 12,8 mlrd. EUR, apima 

skirtingus elementus; ypač atkreipia 

dėmesį į papildomas lėšas, skiriamas 

programai „Horizontas 2020“ ir EITP 

transporto sričiai (po 0,4 mlrd. EUR), 

„Erasmus+“ ir COSME (po 0,2 mlrd.) ir 

Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(1 mlrd. EUR), kurios iš viso sudaro 

2,2 mlrd. EUR naujų asignavimų; pažymi, 

kad daugelio pasiūlymų dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto, kuriuos 

Komisija pateikė lygiagrečiai su DFP 

laikotarpio vidurio tikslinimu (ESIF Išorės 

investicijų plano, įskaitant 

bendradarbiavimo su atskiromis kilmės ar 

tranzito valstybėmis partnerystės modelį, ir 

„Wifi4EU“), suma siekia papildomus 

1,6 mlrd. EUR; primena, kad pristatant 

2017 m. biudžeto projektą Komisija, 

atsižvelgdama į vykstančias teisėkūros 

procedūras, jau įtraukė migracijai skirtą 

1,8 mlrd. EUR papildomų lėšų sumą ir 

atnaujino savo finansinį planavimą 3 

išlaidų kategorijai paskirdama 

2,55 mlrd. EUR; be to, pabrėžia, kad dalis 

siūlymų padidinti 1a ir 4 išlaidų kategorijų 

lėšas jau atspindimi Taisomajame rašte 

Nr. 1/2017; pagaliau pažymi, kad techninis 

sanglaudos politikai skiriamų lėšų paketų 

koregavimas, siekiantis 4,6 mlrd. EUR, yra 

9. pažymi, kad Komisijos pasiūlymas dėl 

sumų, vertinamas 12,8 mlrd. EUR, apima 

skirtingus elementus; atkreipia dėmesį į 

papildomas lėšas, skiriamas programai 

„Horizontas 2020“ ir EITP transporto 

sričiai (po 0,4 mlrd. EUR), ir pabrėžia, kad 

TEN-T programos atveju asignavimai 

neturėtų būti naudojami prieštaringu 

įgyvendinimu pasižymėjusiems ir realios 

pridėtinės vertės nekuriantiems 

projektams finansuoti; be to, atkreipia 

dėmesį į papildomas lėšas, skiriamas 

programoms „Erasmus+“ ir COSME (po 

0,2 mlrd.) ir Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(1 mlrd. EUR), kurios iš viso sudaro 

2,2 mlrd. EUR naujų asignavimų; pažymi, 

kad daugelio pasiūlymų dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto, kuriuos 

Komisija pateikė lygiagrečiai su DFP 

laikotarpio vidurio tikslinimu (ESIF Išorės 

investicijų plano, įskaitant 

bendradarbiavimo su atskiromis kilmės ar 

tranzito valstybėmis partnerystės modelį, ir 

„Wifi4EU“), suma siekia papildomus 

1,6 mlrd. EUR; primena, kad pristatant 

2017 m. biudžeto projektą Komisija, 

atsižvelgdama į vykstančias teisėkūros 

procedūras, jau įtraukė migracijai skirtą 

1,8 mlrd. EUR papildomų lėšų sumą ir 

atnaujino savo finansinį planavimą 3 

išlaidų kategorijai paskirdama 
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Komisijos vykdomo techninio proceso 

rezultatas, ir yra jau atliktas kaip finansinės 

programos 2017 m. techninio koregavimo 

dalis; 

2,55 mlrd. EUR; be to, pabrėžia, kad dalis 

siūlymų padidinti 1a ir 4 išlaidų kategorijų 

lėšas jau atspindimi Taisomajame rašte 

Nr. 1/2017; pagaliau pažymi, kad techninis 

sanglaudos politikai skiriamų lėšų paketų 

koregavimas, siekiantis 4,6 mlrd. EUR, yra 

Komisijos vykdomo techninio proceso 

rezultatas, ir yra jau atliktas kaip finansinės 

programos 2017 m. techninio koregavimo 

dalis; 

Or. en 

 

 


