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4.7.2016 A8-0224/3 

Pakeitimas 3 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ea. kadangi JK yra viena didžiausių 

grynųjų įmokų į ES biudžetą mokėtojų ir 

2016 m. birželio 23 d. JK piliečiai priėmė 

sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos, 

todėl ES ištekliams bus daromas didelis 

poveikis; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Pakeitimas 4 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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; tačiau pažymi, kad 

atrinkti ESIF finansuojami projektai 

nesutelkia naujų investicijų į realiąją 

ekonomiką, bet veikiau yra jau vykdomų 

projektų, kurie kelia abejonių 

ekonominio, socialinio ir aplinkos 

tvarumo požiūriu, refinansavimas; be to, 

pabrėžia, kad Europos strateginių 

investicijų fondui Sąjungos teikiama 

garantija padengiama iš ES biudžete 

sudaryto 8 mlrd. EUR garantijų fondo ir 

dėl to išteklių neskirta tokioms 

programoms kaip „Horizontas 2020“ ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

(EITP); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Pakeitimas 5 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. tvirtai pritaria, kad pagal dabar 

atliekamą vertinimą padarius reikiamas 

korekcijas būtų tęsiama Jaunimo 

užimtumo iniciatyva, nes tai – priemonė 

užtikrinti skubų atsaką kovojant su 

jaunimo nedarbu; mano, kad to galima 

pasiekti tik tuo atveju, jei iki dabartinės 

DFP pabaigos bus užtikrintas bent jau 

toks pat Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

skiriamų asignavimų lygis, koks jis buvo 

skiriamas šiai programai kasmet 

pirmuosius šio laikotarpio dvejus metus 

(2014–2015 m. į laikotarpio pradžią 

atkelta 6 mlrd. EUR) – tai priklausys nuo 

būsimo Komisijos vertinimo; pažymi, kad 

šiuo tikslu turėtų būti didėjimo linkme 

patikslintos 1b pakategorės („Ekonominė, 

socialinė ir teritorinė sanglauda“) 

viršutinės ribos, nes maržų nebėra; 

43. mano, kad Jaunimo užimtumo 

iniciatyvos (JUI), kuri yra priemonė 

užtikrinti skubų atsaką kovoje su jaunimo 

nedarbu, tikslai iki šiol nepasiekti; mano, 

kad tikslas skatinti jaunimo užimtumą 

gali būti pasiektas tik pašalinus 

disbalansą, atsiradusį dėl vieningos 

valiutos, ir panaikinus ES nustatytus 

ekonominius bei socialinius suvaržymus, 

taip pat vykdant dideles viešąsias 

investicijas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. pabrėžia, kad labai svarbu su 

mokėjimais susijusią problemą spręsti 

įvairias būdais, be kita ko, sustabdant 

būsimus mokėjimo įsipareigojimus 

mažiau svarbiose programose, kol bus 

įvykdyti visi vėluojantys mokėjimai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

62 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 62a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

nuspręsti, kokiais atvejais programos gali 

būti geriau finansuojamos ir 

įgyvendinamos Europos lygmeniu ir 

kokiais atvejais tikslingiau priemones 

taikyti nacionaliniu lygmeniu, taigi ir 

labiau atsižvelgiant į subsidiarumo 

principą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. pabrėžia, kad, siekiant panaikinti 

valstybių narių tinkamos grąžos 

(pranc. „juste retour“) požiūrį reikia 

sumažinti BNP įnašų dalį Sąjungos 

biudžete; pabrėžia, kad taip būtų sumažinta 

našta nacionaliniams iždams, o atitinkami 

ištekliai liktų valstybių narių 

nacionaliniams biudžetams; primena, kad 

dabartinė PVM pagrįstų nuosavų išteklių 

sistema yra pernelyg sudėtinga ir jie iš 

esmės yra antras BNP įnašas, todėl ragina 

šią nuosavų išteklių sistemą arba iš esmės 

reformuoti, arba jos visiškai atsisakyti; 

tačiau mano, jog BNP įnašus reikia 

išlaikyti kaip biudžeto elementą, nes jų, 

kaip balansuojančio įnašo, funkcija yra 

reikalinga; 

75. pabrėžia, kad, siekiant panaikinti 

valstybių narių tinkamos grąžos 

(pranc. „juste retour“) požiūrį reikia 

sumažinti BNP įnašų dalį Sąjungos 

biudžete; pabrėžia, kad taip būtų sumažinta 

našta nacionaliniams iždams, o atitinkami 

ištekliai liktų valstybių narių 

nacionaliniams biudžetams; primena, kad 

dabartinė PVM pagrįstų nuosavų išteklių 

sistema yra pernelyg sudėtinga ir jie iš 

esmės yra antras BNP įnašas, todėl ragina 

šią nuosavų išteklių sistemą arba iš esmės 

reformuoti, arba jos visiškai atsisakyti; 

tačiau mano, jog BNP įnašus reikia 

išlaikyti kaip biudžeto elementą, nes jų, 

kaip balansuojančio įnašo, funkcija yra 

reikalinga; pabrėžia, kad Sąjungos 

biudžeto įplaukoms poveikį darantys 

pokyčiai neturėtų daryti neigiamo 

poveikio piliečiams; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Pakeitimas 9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. atmeta specialaus euro zonai skirto 

biudžeto idėją, nes tai įtvirtintų didelį eurą 

naudojančių šalių ir tų šalių, kurios 

naudoja savo valiutą, skirtumą ir 

sustiprintų demokratinio nacionalinio 

suverenumo pažabojimą technokratiniais 

dariniais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD 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 

82 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. mano, kad, norint finansuoti 

biudžete nenumatytas iniciatyvas, 

pirmiausia visuomet reikia perskirstyti 

asignavimus iš esamų neprioritetinių 

biudžeto eilučių stengiantis išvengti 

švaistymo bei netinkamo valdymo; 

Or. en 

 

 


