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4.7.2016 A8-0224/31 

Pakeitimas 31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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; 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; vis dėlto, 

pabrėžia, kad Komisija, pasitelkdama 

pažangias investicijų programas, 

prioritetą teiktų finansinę pagalbą 

gaunančioms šalims ir ypač daug dėmesio 

skirtų ekonominę krizę ir nuosmukį 

išgyvenantiems regionams, kuriuose 

didelis nedarbo ir skurdo lygis, taip 

siekiant skatinti ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą, stiprinti labai mažas, 

mažas ir vidutines įmones ir užtikrinti 

tvirtą ekonomikos vystymąsi ir socialinę 

sanglaudą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Pakeitimas 32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL 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 

19 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19a. pažymi, kad Sąjungos investicijų 

programos nelabai prisidėjo užtikrinant 

daugumos ES MVĮ galimybes gauti 

finansavimą, visų pirma tų MVĮ, kurios 

veikia šalyse, patiriančiose sunkias ir 

nuolatines finansų krizes; ragina 

išsamiau apsvarstyti galimybę užtikrinti, 

kad būtų tinkamiau tenkinami įvairūs 

neatidėliotini MVĮ, visų pirma tų, kurioms 

gresia pavojus užsidaryti, poreikiai; 

Or. en 



 

AM\1100103LT.doc  PE585.330v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

4.7.2016 A8-0224/33 

Pakeitimas 33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

GUE/NGL 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 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo lygis 

tebėra labai aukštas ir kad tai yra viena iš 

aktualiausių ir didžiausių problemų, su 

kuriomis šiuo metu susiduria ES; pabrėžia, 

kad 2016 m. vasario mėn. visoje Sąjungoje 

darbo neturėjo 4,4 mln. jaunesnių nei 25 

metų asmenų: keliose valstybėse narėse tai 

atitinka didesnę kaip 40 proc. dalį, o tam 

tikruose ES regionuose ar vietovėse – netgi 

didesnę kaip 60 proc.; pabrėžia, kad šiuo 

metu ES užimtumo rodiklis yra gerokai 

žemesnis už strategijoje „Europa 2020“ 

numatytą tikslą; todėl pabrėžia, kad 

pernelyg daug jaunuolių gresia pavojus 

patirti socialinę atskirtį ir kad reikėtų imtis 

konkretesnių veiksmų nesimokančiam, 

nedirbančiam ir mokymuose 

nedalyvaujančiam jaunimui (angl. NEET) 

įtraukti; atkreipia dėmesį į tai, kad labai 

išsilavinusių ir gerai parengtų žmogiškųjų 

išteklių apimtis turi didelę įtaką Europos 

konkurencingumui, inovacijoms ir 

produktyvumui, ir, atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad reikia investuoti į švietimą, 

mokymą, jaunimą ir kultūrą; taip pat 

pripažįsta 2010–2018 m. ES jaunimo 

strategijos svarbą; 

20. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo lygis 

tebėra labai aukštas ir kad tai yra viena iš 

aktualiausių ir didžiausių problemų, su 

kuriomis šiuo metu susiduria ES; pabrėžia, 

kad 2016 m. vasario mėn. visoje Sąjungoje 

darbo neturėjo 4,4 mln. jaunesnių nei 25 

metų asmenų: keliose valstybėse narėse tai 

atitinka didesnę kaip 40 proc. dalį, o tam 

tikruose ES regionuose ar vietovėse 

(kuriuose reikėtų aktyvesnių veiksmų 

pasitelkiant patobulintus projektus) – 

netgi didesnę kaip 60 proc.; pabrėžia, kad 

šiuo metu ES užimtumo rodiklis yra 

gerokai žemesnis už strategijoje „Europa 

2020“ numatytą tikslą; todėl pabrėžia, kad 

pernelyg daug jaunuolių gresia pavojus 

patirti socialinę atskirtį ir kad reikėtų imtis 

konkretesnių veiksmų nesimokančiam, 

nedirbančiam ir mokymuose 

nedalyvaujančiam jaunimui (angl. NEET) 

įtraukti; atkreipia dėmesį į tai, kad labai 

išsilavinusių ir gerai parengtų žmogiškųjų 

išteklių apimtis turi didelę įtaką Europos 

konkurencingumui, inovacijoms ir 

produktyvumui, ir, atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad reikia investuoti į švietimą, 

mokymą, jaunimą ir kultūrą; taip pat 

pripažįsta 2010–2018 m. ES jaunimo 
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strategijos svarbą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Pakeitimas 34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. primena Europos Audito Rūmų 

ataskaitą, kurioje pateikta duomenų apie 

netinkamą atitinkamų jaunimo veiksmų 

grupių valdymą ir daugiau kaip 

1,3 mlrd. EUR perskyrimą, pateikus 

apribotus pasiūlymus; primygtinai ragina 

Komisiją suteikti techninę pagalbą, kad 

būtų galima veiksmingiau naudotis 

jaunimo veiksmų grupių programomis ir 

skirti daugiau lėšų šalims ir regionams, 

kuriems didžiausią poveikį darbo nelygios 

sąlygos ir jaunimo nedarbas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Pakeitimas 35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL 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 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. primena pastarojo meto teroristų 

išpuolius Prancūzijoje ir Belgijoje ir 

padidėjusią grėsmę kitose valstybėse 

narėse, verčiančią ES lygmeniu imtis 

koordinuotų ir griežtesnių veiksmų ir 

priemonių; pabrėžia, kad Sąjunga kaip 

vieną iš tinkamų priemonių turi Vidaus 

saugumo fondą ir keletą šioje srityje, 

kuriai daromas vis didesnis spaudimas, 
veikiančių agentūrų; mano, kad šioje 

srityje siekiant tinkamai reaguoti į minėtą 

grėsmę reikės daugiau Europos masto 

veiksmų, taigi, ir daugiau finansavimo; 

pabrėžia, kad glaudesnis 

bendradarbiavimas šioje srityje reikalauja 

didinti atitinkamų agentūrų personalą, o 

tai gali dar labiau padidinti spaudimą ES 

biudžetui, ir primena ribotą Europolo 

Europos kovos su terorizmu centro 

darbuotojų skaičiaus didinimą, kuris buvo 

finansuotas perkeliant lėšas iš Vidaus 

saugumo fondo; 

23. primena pastarojo meto teroristų 

išpuolius Prancūzijoje ir Belgijoje ir 

padidėjusią grėsmę kitose valstybėse 

narėse, verčiančią ES lygmeniu imtis 

koordinuotų ir griežtesnių veiksmų ir 

priemonių; pabrėžia, kad Sąjunga kaip 

vieną iš tinkamų priemonių turi Vidaus 

saugumo fondą ir keletą šioje srityje 

veikiančių agentūrų; mano, kad šioje 

srityje siekiant tinkamai reaguoti į minėtą 

grėsmę reikės daugiau Europos masto 

veiksmų, taigi, ir daugiau finansavimo, iš 

esmės – imtis priemonių, siekiant 

nutraukti bet kokius ekonominius ir 

prekybos santykius su visais ekonominės 

veiklos vykdytojais, prekiaujančiais su 

vadinamąja grupuote „Da'esh“, ir skirti 

sankcijas toms bendrovėms arba 

valstybėms, kurios naudojasi ginklų 

pardavimu arba naftos ir dujų pirkimu 

maža kaina; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Pakeitimas 36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL 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 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. ragina pripažinti, kad reikia 

įgyvendinti šio pasiūlymo reguliavimo 

priemones, nes tai vienintelis veiksmingas 

kainų stabilizavimo ir ūkininkų pajamų 

užtikrinimo būdas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Pakeitimas 37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL 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 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pabrėžia, kad iki 2020 m. nustatytos 

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

griežtos viršutinės ribos lemia daug 

žemesnes maržas nei ankstesnėje DFP, o 

sektorius patiria daugiau sunkumų; pažymi, 

kad tai ypač svarbu dėl daugelio ūkininkų 

pajamų padėties, ypač krizės laikotarpiu, ir 

atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų 

panaudojimo lygis per metus yra didelis – 

siekia beveik 100 proc.; primena įvairias 

krizes, su kuriomis Europos ūkininkai 

susidūrė nuo dabartinės DFP pradžios, 

ypač pieno, kiaulienos, jautienos ir vaisių 

bei daržovių sektorių krizę, ir ilgalaikius 

neigiamus Rusijos taikomo žemės ūkio 

produktų embargo sukeltų nuostolių 

padarinius Europos ūkininkams; atkreipia 

dėmesį į tai, kad 2017 m. bus panaikintos 

cukraus kvotos, ir į galimus padarinius 

cukraus sektoriui, taip pat į tai, kad 

tinkamą dėmesį reikia skirti ypatingiems 

atokiausių regionų poreikiams; pabrėžia 

neatidėliotinų priemonių, kurių imtasi 

reaguojant į šias krizes, poveikį biudžetui, 

įskaitant tai, kad 2016 m. biudžetui skirta 

500 mln. EUR, o 2015 m. – 300 mln. EUR, 

ir kad šios lėšos buvo finansuojamos iš 2 

išlaidų kategorijos maržų; pabrėžia, kad bet 

25. pabrėžia, kad iki 2020 m. nustatytos 

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

griežtos viršutinės ribos lemia daug 

žemesnes maržas nei ankstesnėje DFP, o 

sektorius patiria daugiau sunkumų; pažymi, 

kad tai ypač svarbu dėl daugelio ūkininkų 

pajamų padėties, ypač krizės laikotarpiu, ir 

atkreipia dėmesį į tai, kad lėšų 

panaudojimo lygis per metus yra didelis – 

siekia beveik 100 proc.; primena įvairias 

krizes, su kuriomis Europos ūkininkai 

susidūrė nuo dabartinės DFP pradžios, 

ypač pieno, kiaulienos, jautienos ir vaisių 

bei daržovių sektorių krizę, ir ilgalaikius 

neigiamus Rusijos taikomo žemės ūkio 

produktų embargo sukeltų nuostolių 

padarinius Europos ūkininkams; atkreipia 

dėmesį į tai, kad 2017 m. bus panaikintos 

cukraus kvotos, ir į galimus padarinius 

cukraus sektoriui, taip pat į tai, kad 

tinkamą dėmesį reikia skirti ypatingiems 

atokiausių regionų poreikiams; pabrėžia 

neatidėliotinų priemonių, kurių imtasi 

reaguojant į šias krizes, poveikį biudžetui, 

įskaitant tai, kad 2016 m. biudžetui skirta 

500 mln. EUR, o 2015 m. – 300 mln. EUR, 

ir kad šios lėšos buvo finansuojamos iš 2 

išlaidų kategorijos maržų; pabrėžia, kad bet 
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kokie lėšų mažinimai šioje srityje keltų 

pavojų ES teritorinei sanglaudai, ypač 

kaimo vietovėse; nepritaria jokiems 

siekiams pakartotinai nacionalizuoti 

žemės ūkio politiką, nes tai iškreiptų 

rinką, o ūkininkams susiklostytų 

nesąžiningos konkurencijos sąlygos; 

kokie lėšų mažinimai šioje srityje keltų 

pavojų ES teritorinei sanglaudai, ypač 

kaimo vietovėse; primygtinai reikalauja 

šiuo metu 2 antraštinėje dalyje nurodytą 

sumą dabartinėje daugiametėje 

finansinėje programoje (DFP) padidinti 

atsižvelgiant į vykstančią krizę; pabrėžia, 

kad reikia apsaugoti kiekvienos valstybės 

narės teisę užtikrinti apsirūpinimo maistu 

savarankiškumą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Pakeitimas 38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

GUE/NGL 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 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. pabrėžia, kad reikia pakeisti ilgalaikę 

ūkininkų pajamų mažėjimo tendenciją 

pastaraisiais dešimtmečiais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Pakeitimas 39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. tvirtai tiki, kad ES piliečiai tikisi 

stipraus ir aktyvaus ES vaidmens saugant 

aplinką ir užtikrinant jų gyvenimo 

kokybę; ragina valstybes nares ir Komisiją 

imtis veiksmų, kad būtų sukurtas su 

aplinka susijusių teisių Europos Sąjungos 

teismas, ir įsteigti naują Europos 

ekologinio perėjimo fondą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Pakeitimas 40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL 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 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. primena, kad sanglaudos politika yra 

pagrindinė Sąjungos investicijų politika, 

kuria siekiama sumažinti ES regionų 

ekonominius, socialinius ir teritorinius 

skirtumus ir taip pagerinti Europos piliečių 

gyvenimo kokybę; pabrėžia svarbų jos 

vaidmenį įgyvendinant Europos pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategiją 

„Europa 2020“, ypač aiškiai skiriant lėšas 

biudžete su klimato kaita susijusiai veiklai 

ir socialiniams tikslams, ypač kovai su 

padidėjusiu skurdu, įskaitant vaikų skurdą, 

nelygybę ir socialinę atskirtį, taip pat 

užimtumui skatinti; ragina Komisiją 

stebėti, ar visapusiškai įgyvendinami 

minėti tikslai; be to, mano, kad neviršijant 

iš anksto paskirtų nacionalinių paketų lėšų, 

struktūriniai fondai taip pat gali būti 

naudingi sprendžiant kylančias problemas, 

pvz., tvarkantis su pabėgėlių krizės 

pasekmėmis; 

27. primena, kad sanglaudos politika yra 

pagrindinė perskirstomoji Sąjungos 

politikos priemonė, kuria siekiama 

sumažinti ES regionų ekonominius, 

socialinius ir teritorinius skirtumus ir taip 

pagerinti ES piliečių gyvenimo kokybę; 

pabrėžia svarbų jos vaidmenį įgyvendinant 

Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo strategiją „Europa 2020“, ypač 

aiškiai skiriant lėšas biudžete su klimato 

kaita susijusiai veiklai ir socialiniams 

tikslams, ypač kovai su padidėjusiu skurdu, 

įskaitant vaikų skurdą, nelygybę ir 

socialinę atskirtį, taip pat užimtumui 

skatinti; ragina Komisiją stebėti, ar 

visapusiškai įgyvendinami minėti tikslai; 

be to, mano, kad neviršijant iš anksto 

paskirtų nacionalinių paketų lėšų, 

struktūriniai fondai taip pat gali būti 

naudingi sprendžiant kylančias problemas, 

pvz., tvarkantis su pabėgėlių krizės 

pasekmėmis; 

Or. en 

 

 


