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8.3.2018 A8-0048/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi greitai paaiškėjo, jog 

2014–2020 m. DFP neatitinka realių 

poreikių ir politinių užmojų, nes nuo pat 

laikotarpio pradžios ji naudota siekiant 

įveikti daug krizių ir spręsti naujai 

iškylančius uždavinius investicijų, 

socialinės atskirties, migracijos ir 

pabėgėlių, jaunimo užimtumo, saugumo, 

žemės ūkio,  aplinkos ir klimato kaitos 

srityse, nors tvirtinant programą jie 

nebuvo numatyti; kadangi dėl to dabartinė 

DFP jau po dvejų jos vykdymo metų 

pasiekė savo galimybių ribas, turimos 

maržos buvo išnaudotos, lankstumo 

nuostatos ir specialiosios priemonės 

plačiu mastu mobilizuotos, esamos 

politikos kryptys ir programos susidūrė su 

sunkumais ar net buvo sumažinta jų 

apimtis, taip pat, siekiant kompensuoti 

nepakankamo lygio ir nepakankamai 

lankstų ES biudžetą, sukurti tam tikri 

nebiudžetiniai mechanizmai;  

B.  kadangi paaiškėjo, jog 2014–

2020 m. DFP ir ES biudžeto politika yra 

neefektyvi tenkinant realius poreikius 
investicijų, socialinės atskirties, migracijos 

ir pabėgėlių, jaunimo užimtumo, saugumo, 

žemės ūkio ir ir aplinkos srityse; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Amendment  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad kita DFP suteikia 

galimybę Sąjungai parodyti, jog ji solidari 

ir gali reaguoti į politinius pokyčius, pvz., 

„Brexit’ą“, populistinių ir nacionalistinių 

judėjimų stiprėjimą ir pirmavimo 

pasaulyje pokyčius; pabrėžia, kad 

nesutarimai ir tik savo interesų paisymas 

nėra tinkama reakcija į visuotines 

problemas ir piliečiams rūpimus 

klausimus; mano, kad „Brexit’o“ derybos 

ypač gerai parodo, kad nauda būti 

Sąjungos nariu yra daug didesnė nei 

išlaidos, susijusios su įnašais į jos 

biudžetą; atsižvelgdamas į tai, ragina 

visapusiškai laikytis anksčiau prisiimtų 

įsipareigojimų, pvz., Didžiojo 

penktadienio susitarimo dėl teisinės 

valstybės principo ir demokratijos 

užtikrinimo; 

7. nepritaria bet kokiam mėginimui 

pasinaudoti Jungtinės Karalystės 

išstojimu iš ES („Brexit“u) siekiant 

padidinti biudžeto pajamas, nes galiausiai 

būtų apmokestintos įmonės ir padidėtų 

mokesčių našta piliečiams, ir tokius 

mėginimus smerkia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Amendment  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. dar kartą pakartoja, kad yra 

susirūpinęs dėl finansavimo iš ES 

biudžeto ir jo vaidmens reaguojant į 

konkrečius piliečių poreikius ir į vis 

didėjančius sunkumus, su kuriais jie 

susiduria, kaip antai nedarbas, 

ekonomikos nuosmukis, skurdas, 

migracijos krizė ir grėsmė saugumui; 

pabrėžia poreikį tinkamai įvertinti, kokias 

lėšas būtų galima geriau valdyti 

nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti 

visapusišką subsidiarumo principo 

laikymąsi;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Amendment  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

116 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  116a. ragina griežtai ir realiai sumažinti 

ES administravimo išlaidas, atsižvelgiant į 

keliose valstybėse narėse taikomus 

ekonominius apribojimus;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Amendment  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

117 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

117. palankiai vertina institucijų, 

įstaigų ir agentūrų iniciatyvas toliau 

didinti veiksmingumą, vykdant glaudesnį 

administracinį bendradarbiavimą ir 

sujungiant tam tikras funkcijas, ir taip 

sutaupyti Sąjungos biudžeto lėšų; 

pabrėžia, kad kai kurių agentūrų atveju 

būtų galima dar labiau padidinti 

veiksmingumą, ypač didinant panašias 
užduotis atliekančių agentūrų 

bendradarbiavimą, pavyzdžiui, finansų 

rinkos priežiūros srityje, ir kelias darbo 

vietas turinčių agentūrų atveju; iš esmės 

ragina atlikti išsamų galimybių 

sugrupuoti agentūras pagal strateginį jų 

užduočių ir rezultatų pobūdį vertinimą 

siekiant kurti agentūrų, pvz., žvelgiant į 

Europos bankininkystės instituciją ir 

Europos vertybinių popierių ir rinkų 

instituciją Paryžiuje, sąveiką; 

117. prašo atlikti visapusišką Europos 

agentūrų vaidmens peržiūrą ir teiraujasi, 

ar ne geriau jų užduotis ir tikslus galėtų 

įgyvendinti esami Komisijos generaliniai 

direktoratai ar valstybės narės, nes tai 

padėtų išvengti vaidmenų ir išlaidų 

dubliavimosi, taip pat padidintų 

skaidrumą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Amendment  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

119 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

119. ragina Komisiją pasiūlyti 

mechanizmą, kurį taikant Europos 

Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 

straipsnyje įtvirtintų vertybių nepaisančios 

valstybės narės gali turėti finansinių 

pasekmių; vis dėlto įspėja, kad 

galutiniams Sąjungos biudžeto naudos 

gavėjams jokiu būdu negali turėti įtakos 

taisyklių pažeidimai, padaryti ne dėl jų 

kaltės; todėl yra įsitikinęs, kad Sąjungos 

biudžetas nėra tinkama priemonė spręsti 

ES sutarties 2 straipsnio nesilaikymo 

klausimą, ir kad bet kokias galimas 

finansines pasekmes nepriklausomai nuo 

biudžeto vykdymo turėtų prisiimti valstybė 

narė; 

119. nepritaria bet kokiems 

mėginimams taikyti politines ar 

ekonomines sąlygas ES lėšoms ir juos 

smerkia; smerkia šią iniciatyvą, kaip dar 

vieną išpuolį prieš Europos tautas ir jų 

laisvę bei nepriklausomumą; 

Or. en 

 

 

 


