
 

AM\1148063LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

8.3.2018 A8-0048/108 

Pakeitimas 108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  74a. pabrėžia, kad reikia skubiai įsteigti 

Europos įstaigą, kuri būtų įgaliota kovoti 

su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 

slėpimu; 

Or. en
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8.3.2018 A8-0048/109 

Pakeitimas 109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  81a. mano, jog būtina užtikrinti, kad 

dėl ESIF pozicijos ES biudžete ir tarp 

Sąjungos politikos prioritetų neturėtų būti 

daromas neigiamas poveikis Europos 

sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimui; 

mano, kad ESIF lėšomis 

finansuojamiems veiksmams turėtų būti 

keliama sąlyga, kad jais, be kita ko, būtų 

siekiama užtikrinti sanglaudą ir tvarumą 

bei mažinti gyvenimo lygio atotrūkį 

Sąjungoje; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Pakeitimas 110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

82. primygtinai pabrėžia, kad DFP yra 

svarbi nuo ilgalaikių investicijų 

priklausantiems sektoriams, pvz., tvaraus 

transporto sektoriui; pabrėžia, kad 

transporto infrastruktūra yra bendrosios 

rinkos pagrindas, taip pat tvaraus augimo 

ir darbo vietų kūrimo pagrindas; pažymi, 

kad norint sukurti bendrą Europos 

transporto erdvę, sujungtą su 

kaimyninėmis šalimis, reikia didelės 

transporto infrastruktūros ir tai turi būti 

laikoma pagrindiniu ES prioritetu 

užtikrinant konkurencingumą ir 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą, be kita ko, ir periferinėse ir 

salų vietovėse; todėl mano, kad pagal 

būsimą DFP turėtų būti numatytas 

pakankamas finansavimas projektams, 

kuriais, visų pirma, prisidedama prie to, 

kad būtų sukurtas transeuropinio 

transporto tinklo (TEN-T) pagrindinis 

tinklas ir jo koridoriai, kurie turėtų būti 

plečiami toliau; primena 21-ojoje Klimato 

kaitos konferencijoje nustatytus su 

transportu susijusius tikslus atsižvelgiant į 

siekį kovoti su klimato kaita ir skatina 

valstybes nares investuoti į pažangų, tvarų 

ir integruotą viešąjį transportą; 

82. primygtinai pabrėžia, kad DFP yra 

svarbi nuo ilgalaikių investicijų 

priklausantiems sektoriams, pvz., tvaraus 

transporto sektoriui; primena 21-ojoje 

Klimato kaitos konferencijoje nustatytus su 

transportu susijusius tikslus atsižvelgiant į 

siekį kovoti su klimato kaita ir skatina 

valstybes nares investuoti į pažangų, tvarų 

ir integruotą viešąjį transportą; 
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Or. en 

 

 


