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8.3.2018 A8-0048/79 

Pakeitimas 79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Miguel Urbán Crespo 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  9b. mano, kad ES privalo jaunesniajai 

kartai pasiūlyti geresnės ateities 

perspektyvas, nes ši karta patirs neigiamų 

pasekmių, susijusių su pastaraisiais 

dešimtmečiais Sąjungoje priimta 

ekonomine politika; yra pasiryžusi iš 

esmės išplėsti savo pavyzdinę programą 

„Erasmus +“, kuria turėtų būti 

suteikiamos galimybės pasinaudoti 

visiems jauniems europiečiams, o ne tik 

nedideliam skaičiui studentų, galinčių sau 

leisti gyventi užsienyje, nes ši programa 

negali patenkinti itin didelio skaičiaus 

pačių geriausių studentų paraiškų dėl 

labai mažo jai skirto finansavimo 

dabartiniame biudžete; siūlo gerokai 

padidinti programos „Erasmus +“ 

biudžetą ir bent pusę šio biudžeto skirti 

mažiau privilegijuotų socialinių sluoksnių 

jaunimui; raginama gerokai sustiprinti 

bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programą; reikalauja siekti tikros 

pažangos kovojant su jaunimo nedarbu ir 

remti labai mažas, mažąsias ir vidutines 

įmones, įskaitant socialines įmones, 

numatant daugiau finansinių išteklių 

programoms pagal Jaunimo užimtumo 

iniciatyvą ir Įmonių konkurencingumo ir 

mažųjų bei vidutinių įmonių programą 
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(COSME); be to, remia Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

2.0 sustiprinimą;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Pakeitimas 80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 

9 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  9c. ragina ES didinti pastangas 

skatinant sanglaudą ir socialinę 

konvergenciją Europoje;   siūlo, kad 

Europos socialinio fondo biudžetas būtų 

padvigubintas, siekiant spręsti nedarbo 

problemą ir įveikti nuolatinius socialinius 

lūžius Europoje; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Pakeitimas 81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Sąjungą atlikti savo 

vaidmenį trijose naujose dabartinės DFP 

laikotarpiu atsiradusiose politikos srityse, 

susijusiose su vidaus ir išorės aspektais: 

 

– parengiant visapusišką 

prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

politiką ir šalinant pagrindines migracijos 

ir priverstinio gyventojų perkėlimo į 

trečiąsias šalis priežastis, 

 

– stiprinant išorės sienų apsaugą ir 

skatinant stabilumą, visų pirma saugant 

žmogaus teises užsienyje, vykdant 

konfliktų prevenciją ir išorės vystymosi 

politiką, 

 

– užtikrinant bendrą vidinį Europos 

piliečių saugumą ir sutelkiant gynybos 

srities mokslinius tyrimus ir pajėgumus, 

sykiu pabrėžiant, kad šių sričių veiksmai 

neturėtų būtų vykdomi ES vystymosi 

politikos sąskaita; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Pakeitimas 82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabrėžia, kad būsima sistema turėtų 

apimti dviejų naujų rūšių finansinę paramą, 

aiškiai nurodomą Sąjungos ekonominėje 

darbotvarkėje, tai yra, toliau naudoti 

paramos investicijoms sistemas, pvz., 

Europos strateginių investicijų fondą, ir 

plėtoti euro zonos valstybėms narėms 

skirtą stabilizavimo funkciją, galbūt 

naudojant siūlomą steigti Europos 

valiutos fondą, kartu su specialia 

konvergencijos priemone, skirta 
valstybėms narėms, norinčioms įsivesti 

eurą; 

11. pabrėžia, kad būsima sistema turėtų 

apimti dviejų naujų rūšių finansinę paramą, 

aiškiai nurodomą Sąjungos ekonominėje 

darbotvarkėje; reikalauja, kad šios 

programos atitiktų Sąjungos socialinės, 

ekonominės ir teritorinės sanglaudos 

tikslą;   mano, kad pasiūlymas dėl 

Europos valiutos fondo galėtų tapti dalimi 

Europos sanglaudos stiprinimo tikslo, su 

sąlyga, kad jo veikla bus vykdoma ne tik 

euro zonoje, ir kad pirmenybė būtų 

teikiama regionams, turintiems mažiau 

palankias sąlygas vystymosi ir prieigos 

prie kapitalo rinkų atžvilgiu, ir kad tai 

neprimestų regionams ir valstybėms 

narėms priešingus rezultatus sukeliančių 

griežtų taupymo priemonių; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Pakeitimas 83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. dar kartą patvirtina principą, kad 

papildomi politiniai prioritetai turėtų būti 

siejami su papildomomis finansinėmis 

priemonėmis, nesvarbu, ar jos atsiranda tuo 

metu, kai priimama nauja DFP, ar kai ji 

vykdoma, ir pabrėžia, kad siekiant 

finansuoti naujus poreikius neturėtų būti 

kenkiama esamoms politikos kryptims ir 

programoms; be to, tikisi, kad bus 

numatytos pakankamos lankstumo 

nuostatos siekiant prisitaikyti prie 

nenumatytų aplinkybių, kurios gali 

susidaryti daugiametės finansinės 

programos laikotarpiu; 

13. todėl prieštarauja bet kokiam 

nominaliam ES biudžeto apimties 

sumažėjimui kitoje daugiametėje 

finansinėje programoje; patvirtina 

principą, kad papildomi politiniai 

prioritetai turėtų būti siejami su 

papildomomis finansinėmis priemonėmis, 

nesvarbu, ar jos atsiranda tuo metu, kai 

priimama nauja DFP, ar kai ji vykdoma, ir 

pabrėžia, kad siekiant finansuoti naujus 

poreikius neturėtų būti kenkiama esamoms 

politikos kryptims ir programoms; be to, 

tikisi, kad bus numatytos pakankamos 

lankstumo nuostatos siekiant prisitaikyti 

prie nenumatytų aplinkybių, kurios gali 

susidaryti daugiametės finansinės 

programos laikotarpiu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Pakeitimas 84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 

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; 

14. mano, kad stipresnę ir 

ambicingesnę Europą galima sukurti tik tuo 

atveju, jei ji bus performuota ją 

priartinant prie piliečių lūkesčių, 

susijusių su solidarumu, sanglauda, 

prieglobsčiu, aplinkos ir biologinės 

įvairovės apsauga, ekologiška ekonomika 

ir energetika, socialine pažanga ir 

remiant mokslinius tyrimus ir švietimą; 

mano, kad reikiamos DFP išlaidų 

viršutinės ribos turėtų pasiekti maksimalią 

ES 27 šalių BNP dalį, kiek tai leidžiama 

pagal Sutartis; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Pakeitimas 85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. pabrėžia, kad būtina žymiai 

padidinti dabartines viršutines ribas, 

pakeičiant DFP į lanksčią ir  organizuotą 

ES išlaidų programų sistemą, kurioje 

būtų pakankamai išteklių svarbioms 

veiklos kryptis; pabrėžia, kad tai nebus 

įmanoma, jei nebus išspręstas 

pakankamos ekonominės konvergencijos 

klausimas, mažinama grėsmė lygybei, 

skatinamos investicijos į gamybos modelio 

pokyčius, sprendžiama klimato kaitos 

problema ir skatinamas 

bendradarbiavimas geresnėmis sąlygomis; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Pakeitimas 86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 

14 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14b. pabrėžia, kad pagal 1970 m. 

Wernerio pranešimą ir 1977 m. 

McDougallo pranešimą, Europos Sąjunga 

turi didinti savo viešuosius išteklius, 

siekdama gerokai paprasčiau 

kompensuoti išorės mokėjimų balanso 

neatitikimus, ir dėl šios priežasties yra 

būtinas 4 % bendrųjų nacionalinių 

pajamų (BNP) įnašas į ES biudžetą, nes 

tai būtų pereinamasis žingsnis 

veiksmingiau pašalinti egzistuojančius 

skirtumus; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Pakeitimas 87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 

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; 

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; vis dėlto pabrėžia, kad ES 

biudžetas neturėtų būti pagrįstas vien tik 

BNP, nes dėl to DFP taptų nesąžininga, 

nesubalansuota ir nepažangia 

programavimo atžvilgiu; be to, mano, kad 

į socialinius veiksnius, pvz., nedarbą, 

galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 

ir vietos bendrąsias pajamas 

nepalankiausiose vietovėse ir 

priemiesčiuose, reikėtų atsižvelgti 

finansuojant kitą DFP; 

Or. en 

 

 


