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Pakeitimas 58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

GUE/NGL 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 

11 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 

24 d. Komisijos komunikatą „Sustiprinta 

ir atnaujinta strateginė partnerystė su 

atokiausiais ES regionais“ 

(COM(2017)0623), 

Or. en 
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Pakeitimas 59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL 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 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(A) kadangi dėl dabartinės daugiametės 

finansinės programos (DFP) buvo susitarta 

2013 m. ir pagal ją pirmą kartą nustatytas 

tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų 

asignavimų realios vertės sumažinimas 

palyginti su ankstesniu finansinio 

programavimo laikotarpiu, nepaisant to, 

kad daugėjo ES kompetencijos sričių ir 

didėjo jos užmojai, kaip nustatyta 

atitinkamai Lisabonos sutartyje ir 

strategijoje „Europa 2020“; be to, kadangi 

dėl joje numatyto didelio įsipareigojimų ir 

mokėjimų asignavimų lygio atotrūkio per 

pirmuosius dvejus DFP vykdymo metus 

susikaupė daug neapmokėtų sąskaitų; 

kadangi vėlai patvirtinus DFP ir susijusį 

teisinį pagrindą atsirado įgyvendinimo 

vėlavimų, tokio vėlavimo pasekmės 

juntamos iki šiol ir dėl to dabartinės DFP 

pabaigoje gali susikaupti mokėjimo 

prašymų, kurie turės būti perkeliami į kitą 

laikotarpį; kadangi Parlamentui 

primygtinai reikalaujant į DFP buvo 

įtraukta naujų nuostatų, siekiant kiek 

įmanoma daugiau išnaudoti jos viršutines 

ribas ir nustatyti lankstumo mechanizmus; 

(A) kadangi dėl dabartinės daugiametės 

finansinės programos (DFP) buvo susitarta 

2013 m. ir pagal ją pirmą kartą nustatytas 

tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų 

asignavimų realios vertės sumažinimas 

palyginti su ankstesniu finansinio 

programavimo laikotarpiu, o tai daro 

neigiamą poveikį ekonominės ir socialinės 

sanglaudos prioritetizavimui ir 

solidarumo Europos Sąjungoje idėjai; be 

to, kadangi dėl joje numatyto didelio 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 

lygio atotrūkio per pirmuosius dvejus DFP 

vykdymo metus susikaupė daug 

neapmokėtų sąskaitų; kadangi vėlai 

patvirtinus DFP ir susijusį teisinį pagrindą 

atsirado įgyvendinimo vėlavimų, tokio 

vėlavimo pasekmės juntamos iki šiol ir dėl 

to dabartinės DFP pabaigoje gali susikaupti 

mokėjimo prašymų, kurie turės būti 

perkeliami į kitą laikotarpį; kadangi 

Parlamentui primygtinai reikalaujant į DFP 

buvo įtraukta naujų nuostatų, siekiant kiek 

įmanoma daugiau išnaudoti jos viršutines 

ribas ir nustatyti lankstumo mechanizmus; 

Or. en 
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