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8.3.2018 A8-0048/91 

Pakeitimas 91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  22a. „5 + 5“ modeliu būtų užtikrinta, 

kad kiekvienoje Parlamento kadencijoje 

būtų atsižvelgta į Parlamento iškeltus 

politinius klausimus. Modelis taip pat 

galėtų suteikti daugiau lankstumo 

keičiant programų valdymą, atsižvelgiant į 

ekonominius ciklus ir suteikiant galimybę 

nuspręsti dėl ekspansinės DFP 

nuosmukio laikotarpiais ir nuosaikesnės 

DFP ekonominio pakilimo laikotarpiais, 

neprarandant svarbaus ilgalaikių 

programų stabilumo, kurios galėtų tęstis 

10 metų, jei manoma, kad tai tikslinga; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Pakeitimas 92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. pabrėžia, kad dabartinės DFP 

vykdymo laikotarpiu, siekdama užtikrinti 

papildomus asignavimus, kurių reikėjo 

reaguojant į krizes arba finansuojant naujus 

prioritetus, biudžeto valdymo institucija 

patvirtino esminį DFP reglamente 

numatytų lankstumo mechanizmų ir 

specialiųjų priemonių mobilizavimą; 

26. pabrėžia, kad dabartinės DFP 

vykdymo laikotarpiu, siekdama užtikrinti 

papildomus asignavimus, kurių reikėjo 

reaguojant į krizes arba finansuojant naujus 

prioritetus, biudžeto valdymo institucija 

patvirtino esminį DFP reglamente 

numatytų lankstumo mechanizmų ir 

specialiųjų priemonių mobilizavimą; 

apgailestauja, kad buvo atlikti keli 

perskirstymai, pasinaudojant kitų 

programų biudžeto eilutėmis, visų pirma 

sanglaudos politikos atveju; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Pakeitimas 93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. taigi mano, kad lankstumo 

nuostatos pagal dabartinę DFP veikė gerai 

ir sudarė galimybes priimti sprendimus dėl 

nemažų finansinių lėšų, kurių ypač reikėjo 

siekiant įveikti migracijos ir pabėgėlių 

srautų sukeltus sunkumus ir panaikinti 

investicijų spragas; primena, kad 

Parlamentas buvo kelių tokių nuostatų 

iniciatorius ir jis jas tvirtai gynė per 

derybas dėl ankstesnės DFP; 

27. taigi mano, kad lankstumo 

nuostatos pagal dabartinę DFP nesuteikė 

sprendimų dėl nemažų ir svarbių 

finansinių lėšų, kurių reikėjo bendrai 

gėrybei Europoje; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Pakeitimas 94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 

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; 

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, 

suteikiant saugų ir tvarų užimtumą; 
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; 

Or. en 



 

AM\1148048LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2018 A8-0048/95 

Pakeitimas 95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. pritaria tam, kad Europos 

pridėtinės vertės užtikrinimas turėtų būti 

vienas pagrindinių principų, kuriais 

turėtų vadovautis ES institucijos, 

priimdamos sprendimą dėl išlaidų rūšių 

kitoje DFP; vis dėlto nurodo, kad ši 

sąvoka aiškinama labai įvairiai, ir ragina 

parengti vieną, aiškią ir lengvai suprantamą 

atitinkamų kriterijų apibrėžtį, pagal kurią 

būtų atsižvelgiama į teritorinius ypatumus 

ir kuri, jei įmanoma, apimtų pamatuojamus 

veiklos rodiklius; perspėja dėl bet kokių 

mėginimų naudoti tokią apibrėžtį siekiant 

sukelti abejonių dėl ES politikos krypčių ir 

programų svarbos vadovaujantis tik 

kiekybiniais arba trumpalaikiais 

ekonominiais motyvais; 

50.  nurodo, kad ši Europos pridėtinės 

vertės sąvoka aiškinama labai įvairiai; 

perspėja dėl bet kokių mėginimų naudoti 

tokią apibrėžtį siekiant sukelti abejonių dėl 

ES politikos krypčių ir programų svarbos 

vadovaujantis tik kiekybiniais arba 

trumpalaikiais ekonominiais motyvais; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Pakeitimas 96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. mano, kad geresnės išlaidos, t. y. 

veiksmingesnis ir nediskriminuojantis 

kiekvieno ES biudžeto euro panaudojimas, 

gali būti užtikrintas ne tik nukreipiant ES 

lėšas į veiksmus, kuriančius didžiausią 

Europos pridėtinę vertę ir užtikrinančius 

didžiausią ES politikos priemonių ir 

programų veiksmingumą, nustatomus 

remiantis išsamiu dabartinių išlaidų 

vertinimu, bet ir užtikrinant didesnę ES 

biudžeto ir nacionalinių biudžetų sąveiką 

bei atliekant apčiuopiamą išlaidų struktūros 

gerinimą; pritaria Audito Rūmų 2016 m. 

metinės ataskaitos rekomendacijoms dėl 

veiksmingos vertinimo rodiklių sistemos, 

paprastesnio ir subalansuoto atsiskaitymo 

už veiklos rezultatus ir dėl lengvesnės 

prieigos prie vertinimo rezultatų; 

52. mano, kad geresnės išlaidos, t. y. 

veiksmingesnis ir nediskriminuojantis 

kiekvieno ES biudžeto euro panaudojimas, 

turi būti nustatomas remiantis išsamiu 

dabartinių išlaidų vertinimu ir taip pat turi 

būti sukuriamos palankios sąlygos 
užtikrinant didesnę ES biudžeto ir 

nacionalinių biudžetų sąveiką bei atliekant 

apčiuopiamą išlaidų struktūros gerinimą; 

pritaria Audito Rūmų 2016 m. metinės 

ataskaitos rekomendacijoms dėl 

veiksmingos vertinimo rodiklių sistemos, 

paprastesnio ir subalansuoto atsiskaitymo 

už veiklos rezultatus ir dėl lengvesnės 

prieigos prie vertinimo rezultatų; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Pakeitimas 97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 

53 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  53a. primena, kad ES struktūrinių 

fondų lėšos negali būti naudojamos tokiu 

būdu, kad būtų tiesiogiai ar netiesiogiai 

remiamas paslaugų ar gamybos 

perkėlimas į kitas valstybes nares; 

Or. en 

 

 


