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4.7.2016 A8-0224/41 

Pakeitimas 41 

 Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. ragina skirti papildomą paramą 

biudžetui visoms valstybėms narėms, 

dalyvaujančioms įgyvendinant perteklinio 

deficito mažinimo procedūrą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Pakeitimas 42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 

27 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27b. ragina peržiūrėti investavimo 

nuostatą, kad nacionalinės ir regionų 

investicijos, kuriomis kartu finansuojami 

ESI fondai, pagal Stabilumo ir augimo 

paktą nebūtų įtraukiamos skaičiuojant 

valstybių deficitą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Pakeitimas 43 

 Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, 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 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. (nauja) Taikos procesas Airijoje 

pažymi, jog ES indėlis skatinant taiką ir 

susitaikymą Airijoje yra svarbus, ypač 

pasinaudojant PEACE programomis, 

skirtomis šiaurinei Airijos daliai ir 

pietinėms pasienio grafystėms; pažymi, 

kad dėl JT referendumo rezultatų gali 

kilti didelių problemų taikos procesui ir 

kad tai kenkia taikos proceso ir Didžiojo 

penktadienio susitarimo vientisumui; 

ragina Komisiją toliau remti taikos 

procesą, toliau finansuojant PEACE 

programą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Pakeitimas 44 

 Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee  

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 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. yra įsitikinęs, kad, nors visapusiškai 

remia Europos strateginių investicijų 

fondui skiriamos didelio masto politinės ir 

finansinės paramos idėją, iš ES biudžeto 

neturėtų būti finansuojamos naujos 

iniciatyvos, kenkiančios esamoms 

Sąjungos programoms ir politikos 

priemonėms; ketina laikytis savo 

įsipareigojimo iki galo kompensuoti su 

ESIF susijusius programų „Horizontas 

2020“ ir EITP finansavimo mažinimus, 

kad, kaip sutarta vos prieš dvejus metus, 

būtų įmanoma pasiekti šių programų 

tikslus ir kad ES būtų sudarytos sąlygos 

pasiekti užsibrėžtus mokslinių tyrimų ir 

inovacijų sričių tikslus; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad 1a pakategorėje 

(„Konkurencingumas augimui ir 

užimtumui skatinti“) nustatyto kitų 

programų finansavimo lygio šis 

kompensavimas neturėtų veikti, nes šiomis 

programoms neginčijamai prisidedama 

prie augimo, užimtumo ir 

konkurencingumo skatinimo; mano, kad 

šiems poreikiams patenkinti 1a pakategorės 

maržų nepakanka, todėl ragina didinti šios 

pakategorės viršutines ribas; 

42. yra įsitikinęs, kad iš ES biudžeto 

neturėtų būti finansuojamos naujos 

iniciatyvos, kenkiančios esamoms 

Sąjungos programoms ir politikos 

priemonėms; apgailestauja, kad su ESIF 

susijęs lėšų mažinimas daro didelį 

neigiamą poveikį programoms 
„Horizontas 2020“ ir EITP, ir pabrėžia, 

kad reikia sudaryti galimybes pasiekti šių 

programų tikslus, kaip susitarta vos prieš 

dvejus metus, ir kad Sąjungoje būtų 

sudarytos sąlygos pasiekti užsibrėžtus 

mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių tikslus; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 1a 

pakategorėje („Konkurencingumas 

augimui ir užimtumui skatinti“) nustatyto 

kitų programų finansavimo lygio šis 

kompensavimas neturėtų veikti, nes šiomis 

programomis neginčijamai prisidedama 

prie ekonomikos augimo, užimtumo ir 

konkurencingumo skatinimo; mano, kad 

šiems poreikiams patenkinti 1a pakategorės 

maržų nepakanka, todėl ragina didinti šios 

pakategorės viršutines ribas; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Pakeitimas 45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck  

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 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 42a. mano, kad dėl JK referendumo 

rezultatų būtina įsipareigoti iš tiesų 

pakeisti trumpalaikius ir ilgalaikius 

Europos Sąjungos tikslus, taip siekiant 

užtikrinti, jog ES galės išpildyti piliečių 

lūkesčius – užtikrinti socialinį teisingumą, 

ekologinį perėjimą, teisę į gerovę, apsaugą 

nuo neigiamo globalizacijos poveikio ir 

sąžiningą mokesčių suderinimą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Pakeitimas 46 

 Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 

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. tvirtai pritaria, kad pagal dabar 

atliekamą vertinimą padarius reikiamas 

korekcijas būtų tęsiama Jaunimo užimtumo 

iniciatyva (angl. YEI), nes tai – priemonė 

užtikrinti skubų atsaką kovojant su jaunimo 

nedarbu; mano, kad to galima pasiekti tik 

pakankamais įsipareigojimų 

asignavimais, juos skiriant dabartinės DFP 

laikotarpiu likusiems YEI metams; 

pabrėžia, kad, siekiant padidinti fondų 

lėšų panaudojimo rodiklį mažiausiai 

išsivysčiusiuose regionuose, svarbu rasti 

paprastesnį būdą programų pradžioje 

numatyti lėšų prieinamumą; pažymi, kad 

šiuo tikslu turėtų būti didėjimo linkme 

patikslintos 1b pakategorės viršutinės 

ribos, nes maržų nebėra; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Pakeitimas 47 

 Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. mano, kad suderinti veiksmai, kuriais 

bus siekiama veiksmingai reaguoti į 

migracijos ir pabėgėlių krizės išorės 

aspektus, visų pirma užtikrinti politinį 

Europos kaimyninių ir Užsachario Afrikos 

šalių stabilizavimą ir šalinti 

humanitarines ir ekonomines migracijos 

priežastis, per keletą ateinančių metų 

suintensyvės ir atitinkamai bus prašoma 

daugiau finansavimo pagal 4 išlaidų 

kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje); 

pabrėžia, kad tokie finansavimo prašymai 

neturėtų būti tenkinami esamų ES išorės 

veiksmų, įskaitant jos vystymosi politiką, 

sąskaita; taigi, ragina padidinti 4 išlaidų 

kategorijos viršutines ribas; 

47. mano, kad suderinti veiksmai, kuriais 

bus siekiama veiksmingai reaguoti į 

migracijos ir pabėgėlių krizės išorės 

aspektus, per keletą ateinančių metų 

suintensyvės ir atitinkamai bus prašoma 

daugiau finansavimo pagal 4 išlaidų 

kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje), o 

tam prireiks nuo pat pradžių įgyvendinti 

sprendimus, siekti išnaikinti praktiką, 

kuria tiesiogiai arba netiesiogiai 

skatinama grupuotė „Da’esh“ ir 

naudojamasi prekyba žmonėmis, 

užtikrinti saugų asmenų, kuriems 

suteiktas pabėgėlio statusas, judumą ir 

teikti išteklius, kurių prireiks deramai šių 

asmenų socialinei integracijai jų buvimo 

Europoje laikotarpiu užtikrinti; pabrėžia, 

kad tokie finansavimo prašymai neturėtų 

būti tenkinami esamų ES išorės veiksmų, 

įskaitant jos vystymosi politiką, sąskaita; 

taigi, ragina padidinti 4 išlaidų kategorijos 

viršutines ribas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Pakeitimas 48 

 Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 

52 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 52a. yra įsitikinęs, kad reikėtų įgyvendinti 

pagrindinės teisės sąlygą, taip siekiant 

nutraukti ESI fondų lėšų mokėjimą toms 

valstybėms narėms, kurios nesilaiko 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Pakeitimas 49 

 Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. mano, kad laikotarpio vidurio peržiūra 

ir (arba) tikslinimas yra puiki galimybė 

pirmą kartą įvertinti ir išanalizuoti 

atitinkamų ES politikos priemonių ir 

programų, taip pat DFP lankstumo 

nuostatų ir specialiųjų priemonių, veikimą, 

ir tikisi, kad Komisija pateiks analizę, 

kurioje bus įvardyti dabartinės 

įgyvendinimo sistemos trūkumai; itin daug 

dėmesio skiria naujų dabartiniu 

programavimo laikotarpiu nustatytų 

priemonių, pavyzdžiui, sanglaudos 

politikos ex ante sąlygų, poveikio 

įgyvendinimo procesui vertinimui; mano, 

kad atliekant DFP laikotarpio vidurio 

peržiūrą ir (arba) tikslinimą taip pat reikėtų 

tinkamai įvertinti skirtų lėšų efektyvumą, 

kad būtų galima nustatyti, ar jas naudojant 

pasiekiami užsibrėžti tikslai; ragina 

Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, 

kaip pašalinti galimus trūkumus ir pagerinti 

bei racionalizuoti įgyvendinimo sąlygas 

likusiems dabartinės DFP metams, kad 

būtų užtikrintas kuo veiksmingesnis ribotų 

finansinių išteklių panaudojimas ir 

sumažinta naudos gavėjams tenkanti 

administracinė našta; 

61. pažymi, kad, atsižvelgiant į vėlyvą 

DFP įgyvendinimą, laikotarpio vidurio 

peržiūra ir (arba) tikslinimas yra puiki 

galimybė pirmą kartą įvertinti ir 

išanalizuoti atitinkamų ES politikos 

priemonių ir programų, taip pat DFP 

lankstumo nuostatų ir specialiųjų 

priemonių, veikimą, taip pat ES lėšų 

valdymą, siekiant įvertinti, ar DFP 

programos nukreiptos prieš įtvirtintus 

uždavinius ir tikslus, dabartinius 

tinkamus lėšų panaudojimo pajėgumus ir 

bendrą ES pridėtinę vertę; tikisi, kad 

Komisija pateiks analizę, kurioje bus 

įvardyti dabartinės įgyvendinimo sistemos 

trūkumai; itin daug dėmesio skiria naujų 

dabartiniu programavimo laikotarpiu 

nustatytų priemonių, pavyzdžiui, 

sanglaudos politikos ex ante sąlygų, 

poveikio įgyvendinimo procesui 

vertinimui; mano, kad atliekant DFP 

laikotarpio vidurio peržiūrą ir (arba) 

tikslinimą taip pat reikėtų tinkamai įvertinti 

skirtų lėšų efektyvumą, kad būtų galima 

nustatyti, ar jas naudojant pasiekiami 

užsibrėžti tikslai; ragina Komisiją pateikti 

konkrečių pasiūlymų, kaip pašalinti 

galimus trūkumus ir pagerinti bei 

racionalizuoti įgyvendinimo sąlygas, 

vykdant visapusiškas supaprastinimo 
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reformas fondų valdymo, stebėjimo, 

ataskaitų teikimo ir kontrolės srityse, kad 
likusiems dabartinės DFP metams būtų 

užtikrintas kuo veiksmingesnis ribotų 

finansinių išteklių panaudojimas ir 

sumažinta naudos gavėjams tenkanti 

administracinė našta; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Pakeitimas 50 

 Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck  

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 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. pabrėžia, jog svarbu parodyti, kad ES 

biudžetas duoda pridėtinę vertę, ir pritaria 

tam, kad orientavimo į rezultatus 

principas taptų vienu iš svarbiausių ES 

išlaidų principų; pabrėžia, kad, 

atitinkamais atvejais, veiklos ir rezultatų 

vertinimas turėtų tapti pagrindiniu 

principu, ir šis principas visų pirma 

taikytinas įgyvendinant į inovacijas 

orientuotas programas; pripažįsta 

Komisijos veiklą, susijusią su iniciatyva „Į 

rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 

kurią vis dar reikia toliau plėtoti, ir laukia 

tarpinstitucinės ekspertų darbo grupės į 

rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo 

klausimais darbo rezultatų; mano, kad šis 

požiūris gali būti priemonė prastų 

rezultatų duodančių programų 

rezultatams gerinti; vis dėlto pabrėžia, kad 

dėl techninių ar programavimo trūkumų 

negalima mažinti ES biudžeto ar 

atsisakyti politinių prioritetų, ir kad vien 

tikslingiau leidžiant lėšas negalima 

išspręsti finansinių priemonių, skirtų 

aktualiems ir didėjantiems poreikiams 

patenkinti, trūkumo problemos; primena 

Komisijai, kad Parlamentas, kaip viena iš 

biudžeto valdymo institucijų, turi būti 

įtrauktas į Komisijos atitinkamos 

strategijos rengimo procesus; 

Išbraukta. 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Pakeitimas 51 

 Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

63 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. pripažįsta padidėjusį finansinių 

priemonių vaidmenį Sąjungos biudžete – 

tai papildoma finansavimo forma, palyginti 

su subsidijomis ir dotacijomis; pripažįsta 

šių priemonių teikiamas galimybes 

padidinti finansinį, taigi, ir politinį 

Sąjungos biudžeto poveikį; tačiau pabrėžia, 

kad nuo tradicinio finansavimo pereiti prie 

novatoriškesnių priemonių 

rekomenduojama ne visose politikos 

srityse, nes ne visas politikos sritis visiškai 

lemia rinka; pabrėžia, kad finansinės 

priemonės yra alternatyvus ir papildomas 

finansavimo būdas, kurio nereikėtų taikyti 

projektams, kuriuos įgyvendinant galima 

naudotis tik dotacijomis, kurios itin 

svarbios mažiau išsivysčiusiems 

regionams, finansuoti; 

63. pripažįsta padidėjusį finansinių 

priemonių naudojimą Sąjungos biudžete – 

tai papildoma finansavimo forma, palyginti 

su subsidijomis ir dotacijomis; pripažįsta 

šių priemonių teikiamas galimybes 

padidinti finansinį, taigi, ir politinį 

Sąjungos biudžeto poveikį; tačiau pabrėžia, 

kad nerekomenduojama nuo tradicinio 

finansavimo pereiti prie novatoriškesnių 

priemonių; pabrėžia, kad finansinės 

priemonės gali būti alternatyvus ir 

papildomas finansavimo būdas, kurį 

reikėtų naudoti tik projektams, kuriuos 

įgyvendinant toks finansavimas teikia 

pridėtinės vertės ir gerina patikimą 

viešųjų lėšų valdymą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Pakeitimas 52 

 Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck  

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 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. ragina Komisiją nustatyti visas ES 

politikos sritis, kuriose dotacijos galėtų 

būti derinamos su finansinėmis 

priemonėmis, ir apsvarstyti tinkamą šių 

derinio elementų pusiausvyrą; yra tvirtai 

įsitikinęs, kad galimybė derinti įvairius ES 

išteklius laikantis suderintų valdymo 

taisyklių padėtų optimizuoti ES lygmeniu 

prieinamų finansavimo šaltinių sąveiką; 
pabrėžia, kad vis gausiau naudojant 

finansines priemones galiausiai neturėtų 

būti sumažintas Sąjungos biudžetas; 

primena ne kartą kartotus Parlamento 

raginimus pasiekti didesnį iš Sąjungos 

biudžeto remiamų finansinių priemonių 

įgyvendinimo skaidrumą ir demokratinę 

kontrolę; 

65. pabrėžia, kad vis gausiau naudojant 

finansines priemones galiausiai neturėtų 

būti sumažintas Sąjungos biudžetas; 

primena ne kartą kartotus Parlamento 

raginimus pasiekti didesnį iš Sąjungos 

biudžeto remiamų finansinių priemonių 

įgyvendinimo skaidrumą ir demokratinę 

kontrolę; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Pakeitimas 53 

 Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels  

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 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. mano, kad, atsižvelgiant į greitai 

kintančias politines aplinkybes ir siekiant 

užtikrinti didesnį lankstumą, dėl tam tikrų 

DFP elementų reikėtų susitarti 

penkeriems metams, o dėl kitų, visų pirma 

susijusių su programomis, kurioms reikia 

ilgesnio laikotarpio programavimo, ir 

(arba) su politikos sritimis, kuriose 

numatytos sudėtingos įgyvendinimo 

sistemų nustatymo procedūros, pvz., 

sanglaudos politika arba kaimo plėtra, 

reikėtų susitarti 5+5 metų laikotarpiui, 

taikant privalomą laikotarpio vidurio 

tikslinimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Pakeitimas 54 

 Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina įvesti vienos ar kelių rūšių naujų 

nuosavų išteklių sistemą, idealiu atveju 

šiuos išteklius aiškiai susiejant su pridėtinę 

vertę kuriančiomis Europos politikos 

priemonėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Aukšto lygio grupė jau aptarė daug galimų 

naujų nuosavų išteklių šaltinių, kaip antai 

reformuotą PVM, finansinių sandorių 

mokestį, ECB senjoražą, pertvarkytą ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą ir anglies dioksido apmokestinimą, 

transporto apmokestinimą, įmonių 

apmokestinimą, elektros energijos arba 

skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą; 

nekantriai laukia Aukšto lygio grupės 

rekomendacijų, kad būtų galima tęsti 

procesą ir parengti Parlamento poziciją 

šiuo klausimu; atsižvelgdamas į tai, ragina 

laipsniškai panaikinti visų formų 

nuolaidas; 

76. ragina įvesti vienos ar kelių rūšių naujų 

nuosavų išteklių sistemą, idealiu atveju 

šiuos išteklius aiškiai susiejant su pridėtinę 

vertę kuriančiomis Europos politikos 

priemonėmis, taikant progresyvius 

mokesčių dydžius, stiprinant fiskalinį 

pajėgumą kiekvieno ciklo metu kovoti su 

finansinėmis, ekonominėmis ir aplinkos 

apsaugos krizėmis; atkreipia dėmesį į tai, 

kad Aukšto lygio grupė jau aptarė daug 

galimų naujų nuosavų išteklių šaltinių, kaip 

antai reformuotą PVM, finansinių sandorių 

mokestį, ECB senjoražą, pertvarkytą ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą ir anglies dioksido apmokestinimą, 

transporto apmokestinimą, įmonių 

apmokestinimą, elektros energijos arba 

skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą; 

nekantriai laukia Aukšto lygio grupės 

rekomendacijų, kad būtų galima tęsti 

procesą ir parengti Parlamento poziciją 

šiuo klausimu; atsižvelgdamas į tai, ragina 

laipsniškai panaikinti visų formų 

nuolaidas; 

Or. en 
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