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8.3.2018 A8-0048/69 

Pakeitimas 69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 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 

3 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3c. primena, kad Europos Sąjunga, 

kokia ji šiuo metu yra, buvo sukurta be 

Europos tautų ir kad pagal kitą DFP turi 

būti siekiama ją paversti aplinką 

tausojančia ir socialiai teisinga Europa; 

mano, kad kita DFP turėtų būti laikoma 

strategijos, kuria dar kartą patvirtinamas 

pagrindinis Europos Sąjungos tikslas – 

ekonominė, socialinė ir teritorinė 

sanglauda, dalimi ir taip pat platesnio 

masto svarstymų apie Europos 

pertvarkymą, kad ji būtų naudinga 

visiems jos piliečiams; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Pakeitimas 70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

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 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. yra įsitikinęs, kad kita DFP turėtų 

būti parengta atsižvelgiant į nusistovėjusias 

Sąjungos politikos kryptis ir prioritetus, 

kuriais siekiama skatinti taiką, demokratiją, 

teisinę valstybę, žmogaus teises ir lyčių 

lygybę, didinti gerovę, skatinti ilgalaikį ir 

tvarų ekonomikos augimą, mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, numatyti kokybišką 

užimtumą ir kurti deramas darbo vietas, 

kovoti su klimato kaita ir skatinti 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą bei valstybių narių ir piliečių 

solidarumą; mano, kad šie principai yra 

būtini siekiant užtikrinti tinkamą 

bendrosios rinkos bei ekonominės ir 

pinigų sąjungos veikimą ir stiprinti 
Europos pozicijas pasaulyje; mano, kad jie 

kaip niekada svarbūs turint mintyje 

būsimus Europos siekius; 

4. yra įsitikinęs, kad kita DFP turėtų 

būti parengta atsižvelgiant į nusistovėjusias 

Sąjungos politikos kryptis ir prioritetus, 

kuriais siekiama skatinti taiką, demokratiją, 

teisinę valstybę, žmogaus teises ir lyčių 

lygybę, didinti gerovę, skatinti ilgalaikį ir 

tvarų ekonomikos augimą, mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, numatyti kokybišką 

užimtumą su teisės aktuose numatytomis 

teisėmis ir kurti deramas darbo vietas, 

kovoti su klimato kaita ir skatinti 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą bei valstybių narių ir piliečių 

solidarumą; mano, kad ja turėtų būti 

paskatintas perėjimas prie žiedinės ir 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; pabrėžia, kad nė viena 

Europos šalis neturėtų būti atskirta nuo 

tvaraus augimo, net jei ji nėra ES narė; 
mano, kad tos šalys kaip niekada svarbios 

turint mintyje būsimus Europos siekius; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Pakeitimas 71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. mano, kad kita DFP turėtų sudaryti 

sąlygas Sąjungai rasti sprendimus ir 

sutvirtėjusiai išbristi iš dešimtmetį trukusių 

krizių: ekonomikos ir finansų nuosmukio, 

jaunimo nedarbo, nuolatinio skurdo ir 

socialinės atskirties, migracijos ir 

pabėgėlių reiškinio, klimato kaitos ir 

gaivalinių nelaimių, aplinkos blogėjimo ir 

biologinės įvairovės nykimo, terorizmo ir 

nestabilumo – tai tik keletas pavyzdžių; 

pabrėžia, kad šios visuotinės 

tarpvalstybinės problemos, turinčios 

pasekmių šalių viduje, atskleidžia mūsų 

ekonomikų ir visuomenių tarpusavio saitus 

ir atkreipia dėmesį į tai, jog būtina imtis 

bendrų veiksmų; 

5. mano, kad kita DFP turėtų sudaryti 

sąlygas Sąjungai rasti sprendimus ir 

sutvirtėjusiai išbristi iš dešimtmetį trukusių 

krizių: ekonomikos ir finansų nuosmukio, 

jaunimo nedarbo, nuolatinio skurdo ir 

socialinės atskirties, migracijos ir 

pabėgėlių reiškinio, klimato kaitos ir 

gaivalinių nelaimių, aplinkos blogėjimo ir 

biologinės įvairovės nykimo, terorizmo ir 

nestabilumo – tai tik keletas pavyzdžių; 

pabrėžia, kad šios visuotinės 

tarpvalstybinės problemos, turinčios 

pasekmių šalių viduje, atskleidžia mūsų 

ekonomikų ir visuomenių tarpusavio saitus 

ir atkreipia dėmesį į tai, jog būtina imtis 

bendrų veiksmų; pabrėžia, kad taip pat 

svarbu, jog kitoje DFP pagrindinis 

dėmesys būtų skiriamas ilgalaikiams 

uždaviniams ir įsipareigojimams; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Pakeitimas 72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. visų pirma, turėtų būti sukurta 

sistema, pagal kurią būtų parodytas 

solidarumas, taikant specialias paramos ir 

įgalinimo sistemas valstybėms narėms, 

kurios nukentėjo dėl mažų pajamų ir 

žemo augimo lygio, tuo pat metu 

kovodamos su ilgalaikiu nuskurdimu ir 

nedarbu,  kad būtų sudaryta galimybė 

nedelsiant ir lengviau gauti ES lėšų 

siekiant valdyti ekstremaliąsias situacijas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Pakeitimas 73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

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 

5 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5b. ragina ES neatsisakyti sanglaudos 

politikos; 

Or. en 

 

 


