
 

AM\1147931LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

8.3.2018 A8-0048/13 

Pakeitimas 13 

André Elissen, 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 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. mano, kad stipresnę ir 

ambicingesnę Europą galima sukurti tik 

tuo atveju, jei jai bus skirta daugiau 

finansinių išteklių; atsižvelgdamas į 

anksčiau minėtus iššūkius ir prioritetus ir 

į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš 

Sąjungos, ragina gerokai padidinti 

Sąjungos biudžetą; numato, kad reikiama 

DFP viršutinė išlaidų riba bus 1,3 % ES–

27 BNP, nepaisant įvairių kitų priemonių, 

kurioms finansavimas bus skaičiuojamas 

viršijant viršutines ribas; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1147931LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2018 A8-0048/14 

Pakeitimas 14 

André Elissen, 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 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. yra įsitikinęs, kad, jei Taryba 

nesusitars gerokai padidinti savo 

nacionalinių įnašų į ES biudžetą, 

vienintelė galimybė tinkamai finansuoti 

kitą DFP yra nustatyti naujus tikrus ES 

nuosavus išteklius; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Pakeitimas 15 

André Elissen, 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 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. ypač ragina gerokai padidinti 

lankstumo priemonės finansinį paketą 

bent jau iki metinio 2 mlrd. EUR 

asignavimo; primena, kad lankstumo 

priemonė nėra susieta su jokia konkrečia 

politikos sritimi, todėl gali būti panaudota 

bet kokiam tikslui, kuriam jos reikia; taigi 

mano, kad ši priemonė gali būti 

naudojama visiems naujiems 

finansiniams poreikiams, iškylantiems per 

DFP laikotarpį, patenkinti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Pakeitimas 16 

André Elissen, 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 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pažymi neatidėliotinos pagalbos 

rezervo vaidmenį greitai reaguojant į 

konkrečius reikalavimus teikti pagalbą 

trečiosioms šalims, įvykus nenumatytiems 

įvykiams, ir pabrėžia ypatingą šio rezervo 

svarbą dabartinėmis aplinkybėmis; ragina 

gerokai padidinti jo finansinį paketą iki 

metinio 1 mlrd. EUR asignavimo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Pakeitimas 17 

André Elissen, 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 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. mano, kad, naudodama EGF, 

Europos Sąjunga rodo solidarumą ir 

teikia paramą darbuotojams, netekusiems 

darbo dėl globalizacijos ar dėl pasaulio 

ekonomikos ir finansų krizės vykstančių 

esminių pasaulio prekybos sistemos 

struktūrinių pokyčių, tačiau visos EGF 

teikiamos galimybės dar nėra visapusiškai 

išnaudotos, jo naudojimas gali būti toliau 

gerinamas integruojant jį į ilgalaikę 

strategiją, kad būtų veiksmingai 

padedama atleistiems darbuotojams 

sugrąžinant juos į darbo rinką visose 

valstybėse narėse; mano, kad ateityje 

persvarstant EGF reikėtų apsvarstyti jo 

taikymo sritį ir pagerinti koordinavimą su 

kitomis priemonėmis; mano, kad pagal 

naują DFP persvarsčius EGF jam turėtų 

būti skiriami bent tokio pat dydžio 

metiniai asignavimai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Pakeitimas 18 

André Elissen, 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 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. siūlo sukurti specialų DFP 

specialiosioms priemonėms skirtą rezervą, 

į kurį būtų skiriami kiekvienos priemonės 

nepanaudoti asignavimai; mano, kad šis 

rezervas turėtų veikti be jokių laiko 

apribojimų; reikalauja, kad šis rezervas 

būtų naudojamas bet kuriai DFP 

specialiajai priemonei finansuoti, kai tos 

priemonės išteklių prireikia už jos 

finansinį pajėgumą didesnėms reikmėms 

finansuoti, po to, kai biudžeto valdymo 

institucija priima sprendimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Pakeitimas 19 

André Elissen, 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 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. todėl ragina pagal kitą DFP gerokai 

padidinti bendrą 9-ajai bendrajai 

programai skirtą biudžetą ir numatyti, kad 

jis turėtų siekti bent 120 mlrd. EUR; 

mano, kad toks lygis būtų tinkamas 

siekiant užtikrinti Europos 

konkurencingumą pasaulyje, pirmavimą 

mokslo, technologijų ir pramonės srityse, 

galimybę reaguoti į visuomenei aktualius 

uždavinius ir padėti pasiekti ES tikslus 

klimato kaitos srityje ir darnaus vystymosi 

tikslus; ypač ragina stengtis, kad būtų 

skatinamos pažangiausios ir rinkas 

kuriančios inovacijos, visų pirma, skirtos 

MVĮ; 

76. todėl ragina pagal kitą DFP gerokai 

sumažinti bendrą 9-ajai bendrajai 

programai skirtą biudžetą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Pakeitimas 20 

André Elissen, 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 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. dar kartą primena savo tvirtą 

įsipareigojimą remti Europos strateginių 

investicijų fondą (ESIF), kurio tikslas – 

pagal dabartinę DFP sutelkti 500 mlrd. 

EUR naujų investicijų į realiąją 

ekonomiką; mano, kad ESIF jau 

veiksmingai ir kryptingai paskatino 

ekonomikos sektorius, kurie padeda 

užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą; atkreipia dėmesį į 

teigiamą ESIF teikiamo finansavimo MVĮ 

visoje Sąjungoje poveikį; todėl teigiamai 

vertina Komisijos ketinimą pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl šios investicijų sistemos 

tolesnio taikymo ir gerinimo numatant 

tam skirtą biudžetą, kuris nebūtų 

finansuojamas esamų politikos priemonių 

ir programų sąskaitą pagal naują DFP; 

pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

turėtų būti grindžiamas Komisijos 

ataskaitos išvadomis ir nepriklausomu 

vertinimu; tikisi, kad naujame pasiūlyme 

bus nurodyta, kaip veiksmingai reaguoti į 

bet kokias ESIF taikymo problemas, ir 

numatyta, be kita ko, padidinti fondo 

geografinę aprėptį, kad jo nauda būtų 

juntama visoje Sąjungoje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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