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4.7.2016 A8-0224/21 

Pakeitimas 21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi Jungtinės Karalystės 

referendumo rezultatai rodo, kad būtina 

kitokia Europa ir kad ji turi būti kuriama 

įsiklausant į žmones, kurie tikisi 

konkrečių sprendimų dėl tokių socialinių 

sričių, kaip užimtumas, skaidrumas ir 

gerovė, ir atmeta griežto taupymo 

priemones; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Pakeitimas 22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. mano, kad 2016 m. atliekant DFP 

peržiūrą turėtų būti įvertintos įvairios 

rimtos krizės ir naujos politinės iniciatyvos 

kartu su atitinkamais jų padariniais 

biudžetui, kurie nebuvo numatyti, kai buvo 

priimama DFP; atkreipia dėmesį į, be kita 

ko, migracijos ir pabėgėlių krizę, išorės 

ekstremaliąsias situacijas, vidaus saugumo 

problemas, žemės ūkio krizę, Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

finansavimą, mokėjimų krizę ES biudžete, 

vis dar aukštą nedarbo lygį, ypač jaunimo, 

taip pat skurdą ir socialinę atskirtį; be to, 

atkreipia dėmesį į neseniai sudarytą 

tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos ir 

stiprėjantį spaudimą dėl vystymosi 

politikos; pastebi, jog siekiant finansuoti 

papildomus skubius poreikius buvo 

nuspręsta pirmą kartą pasinaudoti DFP 

lankstumo mechanizmais ir specialiosiomis 

priemonėmis, nes DFP viršutinės ribos tam 

tikrose išlaidų kategorijose pasirodė 

esančios per žemos; mano, kad per 

pastaruosius dvejus metus iš esmės buvo 

pasiektos DFP ribos; 

6. mano, kad 2016 m. atliekant DFP 

peržiūrą turėtų būti įvertintos įvairios 

rimtos krizės ir naujos politinės iniciatyvos 

kartu su atitinkamais jų padariniais 

biudžetui, kurie nebuvo numatyti, kai buvo 

priimama DFP; atkreipia dėmesį į, be kita 

ko, migracijos ir pabėgėlių krizę, gilią 

finansų krizę ir itin griežto taupymo 

politiką, išorės ekstremaliąsias situacijas, 

vidaus saugumo problemas, žemės ūkio 

krizę, Europos strateginių investicijų fondo 

(ESIF) finansavimą, mokėjimų krizę ES 

biudžete, vis dar aukštą nedarbo lygį, ypač 

jaunimo, taip pat skurdą ir socialinę 

atskirtį; be to, atkreipia dėmesį į neseniai 

sudarytą tarptautinį susitarimą dėl klimato 

kaitos ir stiprėjantį spaudimą dėl vystymosi 

politikos; pastebi, jog siekiant finansuoti 

papildomus skubius poreikius buvo 

nuspręsta pirmą kartą pasinaudoti DFP 

lankstumo mechanizmais ir specialiosiomis 

priemonėmis, nes DFP viršutinės ribos tam 

tikrose išlaidų kategorijose pasirodė 

esančios per žemos; mano, kad per 

pastaruosius dvejus metus iš esmės buvo 

pasiektos DFP ribos;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Pakeitimas 23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. mano, kad 2016 m. atliekant DFP 

peržiūrą turėtų būti įvertintos įvairios 

rimtos krizės ir naujos politinės iniciatyvos 

kartu su atitinkamais jų padariniais 

biudžetui, kurie nebuvo numatyti, kai buvo 

priimama DFP; atkreipia dėmesį į, be kita 

ko, migracijos ir pabėgėlių krizę, išorės 

ekstremaliąsias situacijas, vidaus saugumo 

problemas, žemės ūkio krizę, Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

finansavimą, mokėjimų krizę ES biudžete, 

vis dar aukštą nedarbo lygį, ypač jaunimo, 

taip pat skurdą ir socialinę atskirtį; be to, 

atkreipia dėmesį į neseniai sudarytą 

tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos ir 

stiprėjantį spaudimą dėl vystymosi 

politikos; pastebi, jog siekiant finansuoti 

papildomus skubius poreikius buvo 

nuspręsta pirmą kartą pasinaudoti DFP 

lankstumo mechanizmais ir specialiosiomis 

priemonėmis, nes DFP viršutinės ribos tam 

tikrose išlaidų kategorijose pasirodė 

esančios per žemos; mano, kad per 

pastaruosius dvejus metus iš esmės buvo 

pasiektos DFP ribos; 

6. mano, kad 2016 m. atliekant DFP 

peržiūrą turėtų būti įvertintos įvairios 

rimtos krizės ir naujos politinės iniciatyvos 

kartu su atitinkamais jų padariniais 

biudžetui, kurie nebuvo numatyti, kai buvo 

priimama DFP; atkreipia dėmesį į, be kita 

ko, didelę ekonomikos ir finansų krizę, 

didėjančią nelygybę valstybėse narėse ir 

regionuose bei tarp valstybių narių ir 

regionų, migracijos ir pabėgėlių krizę, gilią 

finansų krizę ir itin griežto taupymo 

politiką, išorės ekstremaliąsias situacijas, 

vidaus saugumo problemas, žemės ūkio 

krizę, Europos strateginių investicijų fondo 

(ESIF) finansavimą, mokėjimų krizę ES 

biudžete, vis dar aukštą nedarbo lygį, ypač 

jaunimo, taip pat skurdą ir socialinę 

atskirtį; be to, atkreipia dėmesį į neseniai 

sudarytą tarptautinį susitarimą dėl klimato 

kaitos ir stiprėjantį spaudimą dėl vystymosi 

politikos; pastebi, jog siekiant finansuoti 

papildomus skubius poreikius buvo 

nuspręsta pirmą kartą pasinaudoti DFP 

lankstumo mechanizmais ir specialiosiomis 

priemonėmis, nes DFP viršutinės ribos tam 

tikrose išlaidų kategorijose pasirodė 

esančios per žemos; mano, kad per 
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pastaruosius dvejus metus iš esmės buvo 

pasiektos DFP ribos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Pakeitimas 24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad ES biudžetas turi atitikti 

politinius ir strateginius ES politikos 

prioritetus ir užtikrinti ilgalaikių prioritetų 

ir naujų iššūkių pusiausvyrą; todėl pabrėžia 

svarbų vaidmenį, kurį ES biudžetas turi 

atlikti siekiant bendrai sutartų strategijos 

„Europa 2020“ tikslų, kurie yra pagrindinis 

ES biudžeto orientyras ir svarbiausias 

prioritetas; todėl mano, kad atliekant DFP 

peržiūrą reikėtų atlikti ir kokybinę analizę, 

siekiant nustatyti, ar (ir kokiu mastu) 

pasiekti šioje strategijoje nustatyti tikslai; 

primygtinai reikalauja kartu su šiuo 

vertinimu pateikti prognozes, ar finansinių 

išteklių, skirtų likusiais dabartinės DFP 

metais šiai strategijai paremti, pakaks jai 

sėkmingai įgyvendinti; 

7. pabrėžia, kad ES biudžetas turi atitikti 

politinius ir strateginius ES politikos 

prioritetus ir užtikrinti ilgalaikių prioritetų 

ir naujų iššūkių pusiausvyrą; todėl pabrėžia 

svarbų vaidmenį, kurį ES biudžetas turi 

atlikti siekiant bendrai sutartų strategijos 

„Europa 2020“ tikslų, kurie yra pagrindinis 

ES biudžeto orientyras ir svarbiausias 

prioritetas; todėl mano, kad atliekant DFP 

peržiūrą reikėtų atlikti ir kokybinę analizę, 

siekiant nustatyti, ar (ir kokiu mastu) 

pasiekti šioje strategijoje nustatyti tikslai; 

primygtinai reikalauja kartu su šiuo 

vertinimu pateikti prognozes, ar finansinių 

išteklių, skirtų likusiais dabartinės DFP 

metais šiai strategijai paremti, pakaks jai 

sėkmingai įgyvendinti ir ar šie ištekliai 

tinkamai paskirstyti atsižvelgiant į šį 

tikslą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Pakeitimas 25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabrėžia, kad nemažai, bet vis dar 

nepakankamai biudžeto lėšų skirta 

pagrindinėms pabėgėlių ir migracijos 

krizės priežastims pašalinti sustiprinant 

specialiąsias ES programas, priklausančias 

4 išlaidų kategorijai; primena, kad 

vykdomoms priemonėms, pavyzdžiui, su 

migracija ir pabėgėliais susijusiems 

veiksmams, 2015 m. buvo perskirstyta 

170 mln. EUR, 2016 m. 4 išlaidų 

kategorijoje su migracija ir pabėgėliais 

susijusiai veiklai buvo patvirtinti papildomi 

130 mln. EUR, o kartu buvo sudarytas 

naujas perskirstytas 430 mln. EUR paketas 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonę (PNPP), vystomojo 

bendradarbiavimo finansinę priemonę ir 

Europos kaimynystės priemonę; be to, 

primena, kad siekdama spręsti išorines 

migracijos ir pabėgėlių krizės problemas, 
Komisija pateikė įvairių papildomų 

pasiūlymų, turinčių poveikį ES biudžetui, 

pvz., sukurti ES patikos fondus (fondą 

„Madad“ ir Europos Sąjungos skubiosios 

pagalbos Afrikai patikos fondą, kurių 

apytikris pradinis poveikis biudžetui 

atitinkamai bus 570 mln. EUR ir 405 mln. 

EUR) ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę, kuriai skirtą 1 mlrd. EUR 

planuojama finansuoti iš ES biudžeto, 

12. pabrėžia, kad nemažai, bet vis dar 

nepakankamai biudžeto lėšų skirta 

pabėgėlių ir migracijos krizei spręsti 

sustiprinant specialiąsias ES programas, 

priklausančias 4 išlaidų kategorijai; 

primena, kad vykdomoms priemonėms, 

pavyzdžiui, su migracija ir pabėgėliais 

susijusiems veiksmams, 2015 m. buvo 

perskirstyta 170 mln. EUR, 2016 m. 4 

išlaidų kategorijoje su migracija ir 

pabėgėliais susijusiai veiklai buvo 

patvirtinti papildomi 130 mln. EUR, o 

kartu buvo sudarytas naujas perskirstytas 

430 mln. EUR paketas pagal Pasirengimo 

narystei pagalbos priemonę (PNPP), 

vystomojo bendradarbiavimo finansinę 

priemonę ir Europos kaimynystės 

priemonę; taip pat pažymi, kad Komisija 

pateikė įvairių papildomų pasiūlymų, 

turinčių poveikį ES biudžetui, pvz., sukurti 

ES patikos fondus (fondą „Madad“ ir 

Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 

Afrikai patikos fondą, kurių apytikris 

pradinis poveikis biudžetui atitinkamai bus 

570 mln. EUR ir 405 mln. EUR) ir 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, 

kuriai skirtą 1 mlrd. EUR planuojama 

finansuoti iš ES biudžeto, neskaitant 

galimo papildomo finansavimo; pabrėžia, 

kad papildomas spaudimas Sąjungos 
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neskaitant galimo papildomo finansavimo; 

pabrėžia, kad papildomas spaudimas 

Sąjungos biudžetui kils dėl kitų Komisijos 

paskelbtų planuojamų veiksmų, pvz., 

„Londono įsipareigojimo“, arba tokių 

įvykių kaip 2016 m. kovo 18 d. ES ir 

Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimas; 

pabrėžia, kad būsimos papildomos 

biudžeto priemonės turėtų sudaryti sąlygas 

integruoti labiausiai pažeidžiamus 

migrantus, ypač moteris, vaikus ir LGBTI 

asmenis; tačiau yra susirūpinęs, kad dėl 

didžiulio ES patiriamų problemų masto 

prireiks ir papildomų veiksmų; 

biudžetui kils dėl kitų Komisijos paskelbtų 

planuojamų veiksmų, pvz., „Londono 

įsipareigojimo“, arba tokių įvykių kaip 

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos 

aukščiausiojo lygio susitikimas; pabrėžia, 

kad būsimos papildomos biudžeto 

priemonės turėtų sudaryti sąlygas 

integruoti labiausiai pažeidžiamus 

migrantus, ypač moteris, vaikus ir LGBTI 

asmenis; tačiau yra susirūpinęs, kad dėl 

didžiulio ES patiriamų problemų masto 

prireiks ir papildomų veiksmų; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Pakeitimas 26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. daro išvadą, kad migrantų ir pabėgėlių 

krizės masto ir Komisijos priemonių, kurių 

ji ėmėsi šiai problemai spręsti, poveikio 

finansams sudarant 2014–2020 m. DFP 

nebuvo galima numatyti; pabrėžia, kad 

trūkstant pakankamų išteklių ES turėjo 

sukurti valstybių narių, ES biudžeto ir 

Europos plėtros lėšomis bendrai 

finansuojamas lydimąsias ad hoc 

priemones, t. y., ES patikos fondus 

(regioninį patikos fondą „Madad“ ir 

Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 

Afrikai patikos fondą) ir Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonę; primena, kad 

trūksta bendros biudžeto strategijos, skirtos 

migrantų ir pabėgėlių krizei įveikti, todėl, 

priimant sprendimus dėl ES biudžeto lėšų 

naudojimo, Europos Parlamentas 

paliekamas nuošalyje; pabrėžia, kad 

imantis vis daugiau tokių priemonių 

atsiranda atskaitomybės ir demokratinės 

kontrolės ES problema, kurią reikia spręsti; 

be to, apgailestauja dėl to, kad valstybės 

narės dar toli gražu neįvykdė savo 

įsipareigojimų prisidėti prie patikos fondų, 

taip neleisdamos tiems fondams sėkmingai 

veikti; pakartoja savo raginimą ragina 

valstybėms narėms nedelsiant vykdyti 

prisiimtus įsipareigojimus ir savo pareigas; 

13. daro išvadą, kad migrantų ir pabėgėlių 

krizės masto ir Komisijos priemonių, kurių 

ji ėmėsi šiai problemai spręsti, poveikio 

finansams sudarant 2014–2020 m. DFP 

nebuvo galima numatyti; pabrėžia, kad 

trūkstant pakankamų išteklių ES turėjo 

sukurti valstybių narių, ES biudžeto ir 

Europos plėtros lėšomis bendrai 

finansuojamas lydimąsias ad hoc 

priemones, t. y., ES patikos fondus 

(regioninį patikos fondą „Madad“ ir 

Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 

Afrikai patikos fondą) ir Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonę; primena, kad 

trūksta bendros biudžeto strategijos, skirtos 

migrantų ir pabėgėlių krizei įveikti, todėl, 

priimant sprendimus dėl ES biudžeto lėšų 

naudojimo, Europos Parlamentas 

paliekamas nuošalyje; pabrėžia, kad 

imantis vis daugiau tokių priemonių 

atsiranda atskaitomybės ir demokratinės 

kontrolės ES problema, kurią reikia spręsti; 

be to, apgailestauja dėl to, kad valstybės 

narės dar toli gražu neįvykdė savo 

įsipareigojimų prisidėti prie patikos fondų, 

taip neleisdamos tiems fondams sėkmingai 

veikti; pakartoja savo raginimą ragina 

valstybėms narėms nedelsiant vykdyti 

prisiimtus įsipareigojimus ir savo pareigas; 
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ragina Komisiją ir Tarybą sukurti 

imigracijos nuostatą, pagal kurią išlaidos, 

kurias patyrė valstybės narės dėl migrantų 

srautų valdymo ir migrantų bei pabėgėlių 

priėmimo ir integravimo, galėtų būti 

neįtraukiamos apskaičiuojant perviršinį 

deficitą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Pakeitimas 27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena, kad nuo pasaulinės 

ekonomikos ir finansų krizės pradžios ES 

patiria sunkumų dėl žemo ir nepakankamo 

investicijų lygio; ypač pažymi, kad 

2014 m. bendros investicijos buvo 15 proc. 

mažesnės negu 2007 m., t. y. investicijų 

sumažėjo 430 mlrd. EUR; mano, kad 

mažos investicijos lėtina ekonomikos 

atgaivinimą ir turi tiesioginių padarinių 

ekonomikos augimui, darbo vietoms ir 

konkurencingumui; 

14. primena, kad nuo pasaulinės 

ekonomikos ir finansų krizės pradžios ES 

patiria sunkumų dėl žemo, netolygaus ir 

nepakankamo investicijų lygio; ypač 

pažymi, kad 2014 m. bendros investicijos 

buvo 15 proc. mažesnės negu 2007 m., t. y. 

investicijų sumažėjo 430 mlrd. EUR, ir 

kad investicijų sumažėjimas šalyse, 

patiriančiose ekonomikos krizę, buvo 

didesnis nei 25 proc.; mano, kad mažos ir 

netolygios investicijos lėtina ekonomikos 

atgaivinimą ir turi tiesioginių padarinių 

ekonomikos augimui, darbo vietoms, 

socialinei sanglaudai ir 

konkurencingumui; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Pakeitimas 28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena, kad nuo pasaulinės 

ekonomikos ir finansų krizės pradžios ES 

patiria sunkumų dėl žemo ir nepakankamo 

investicijų lygio; ypač pažymi, kad 

2014 m. bendros investicijos buvo 15 proc. 

mažesnės negu 2007 m., t. y. investicijų 

sumažėjo 430 mlrd. EUR; mano, kad 

mažos investicijos lėtina ekonomikos 

atgaivinimą ir turi tiesioginių padarinių 

ekonomikos augimui, darbo vietoms ir 

konkurencingumui; 

14. primena, kad nuo pasaulinės 

ekonomikos ir finansų krizės pradžios ES 

patiria sunkumų dėl žemo ir nepakankamo 

viešųjų investicijų lygio; taip pat pažymi, 

kad 2014 m. bendros privačios investicijos 

buvo 15 proc. mažesnės negu 2007 m., t. y. 

investicijų sumažėjo 430 mlrd. EUR; 

mano, kad mažos viešosios ir privačios 

investicijos, kartu su griežto taupymo 

priemonėmis, lėtina ekonomikos 

atgaivinimą ir turi tiesioginių padarinių 

ekonomikos augimui, darbo vietoms, 

nelygybei, gerovei ir konkurencingumui; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Pakeitimas 29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš 

Komisijai pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. primena, kad pagrindinės grėsmės 

ES ekonomikai yra žemas privačiosios 

bankininkystės sistemos mokumo lygis ir 

didelė domino efekto rizika, jeigu kai 

kurie bankai, kurie yra per dideli, kad 

jiems būtų leista žlugti, galiausiai žlunga; 

apgailestauja, kad diskusijomis dėl euro 

zonos biudžeto pajėgumų pokyčių 

naudojamasi finansų reguliavimui ir 

pinigų politikai, kuriais apsaugoma 

ydinga praktika ir keliamas pavojus 

investicijoms ir užimtumui, išlaikyti; 

pabrėžia, kad tokia politika aiškiai 

suteikia lankstumo finansų sistemos 

oligopolijoms, bet negali atlikti socialinės 

ir produktyvios kreditų teikimo funkcijos; 

pažymi, kad Europos stabilumo 

mechanizmo ir būsimojo Europos valiutos 

fondo, kaip tvirtos finansinės priemonės, 

įtraukimas į Sutartis galėtų veikti kaip 

finansų priemonė, siekiant tuo pat metu 

pateisinti keletą padarinių: privačiojo 

sektoriaus skolos pavertimą valdžios 

sektoriaus skola, didesnes viešąsias 

išlaidas bankų sistemos įsipareigojimams 

atkurti, mažesnių mokesčių rinkimą, 

fiskalinio režimo progresyvumą ir 

atitinkamą viešąją, socialinę ir darbo 

rinkos politiką; 
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Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

4.7.2016 A8-0224/30 

Pakeitimas 30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: 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 Europos 

strateginių investicijų fondui Sąjungos 

teikiama garantija padengiama iš ES 

biudžete sudaryto 8 mlrd. EUR garantijų 

fondo; 

Or. en 

 

 


