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8.3.2018 A8-0048/118 

Pakeitimas 118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 

89 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  89b. mano, jog būtina, kad sanglaudos 

politika ir toliau apimtų visus ES regionus 

ir būtų pagrindine Sąjungos solidarumo, 

vystymosi ir investicijų priemone, pagrįsta 

ilgalaike strategija ir perspektyvomis, taip 

pat numatant iššūkius atitinkantį 

biudžetą; todėl prašo, kad dabartinė 

1 proc. ES išlaidų viršutinė riba būtų 

padidinta bent iki 1,3 proc. Sąjungos 

BNP, kad būtų galima toliau remti 

esamas politikos sritis ir išvengti naujų 

iššūkių finansavimo šių sričių sąskaita, 

tuo pačiu metu išlaikant dabartinio lygio 

sanglaudos politikai skiriamą dalį – 

daugiau nei trečdalį DFP; 

Or. en 



 

AM\1148071LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2018 A8-0048/119 

Pakeitimas 119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 

89 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  89c. pabrėžia, kad, nors sanglaudos 

politikos ištekliais pirmiausia remiami 

mažiau išsivystę regionai, turtingų 

regionų skurdžiausios miesto ir kaimo 

sritys taip pat turėtų būti prioritetinės 

sanglaudos politikos investicijų sritys; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Pakeitimas 120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 

90 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

90. mano, jog itin svarbu, kad 27 

valstybių narių Europos Sąjungoje būtų 

išlaikytas bent 2014–2020 m. biudžeto 

lygio (palyginamosiomis kainomis) 

sanglaudos politikos po 2020 m. 

finansavimas; pabrėžia, kad BVP turėtų 

likti vienas iš rodiklių skiriant sanglaudos 

politikos lėšas, tačiau mano, kad turėtų būti 

taip pat numatyti papildomi socialiniai, 

aplinkos ir demografiniai rodikliai siekiant 

geriau atsižvelgti į regionų visose ES 

valstybėse narėse naujo pobūdžio 

skirtumus; be to, pritaria tam, kad nauju 

programavimo laikotarpiu būtų toliau 

taikomi elementai, dėl kurių dabartinės 

DFP vykdymo laikotarpiu sanglaudos 

politika tapo modernesnė ir labiau 

orientuota į rezultatus, t. y. paramos 

telkimas pagal temas, ex ante sąlygos, 

veiklos rezultatų planas ir sąsaja su 

ekonomikos valdymu; 

90. mano, jog itin svarbu, kad 27 

valstybių narių Europos Sąjungoje būtų 

išlaikytas bent 2014–2020 m. biudžeto 

lygio (palyginamosiomis kainomis) 

sanglaudos politikos po 2020 m. 

finansavimas; yra labai susirūpinęs dėl 

pastarojo meto Komisijos pareiškimų, kad 

pagal kitą DFP galbūt bus labai 

sumažintas sanglaudos politikos 

biudžetas, pagal kurį į sanglaudos 

politikos taikymo sritį nebūtų įtraukti tam 

tikri ar net dauguma regionų; norėtų 

matyti biudžetą, kuris atitiktų iššūkius, su 

kuriais susiduria regionai, ir ragina 

užtikrinti, kad sanglaudos politika netaptų 

koreguojamu kintamuoju; pažymi, kad 

sanglaudos politika turi apimti visus ES 

regionus ir, Europos Parlamento 

nuomone, šios nuostatos negalima 

pažeisti; pabrėžia, kad BVP turėtų likti 

vienas iš rodiklių skiriant sanglaudos 

politikos lėšas, tačiau mano, kad turėtų būti 

taip pat numatyti papildomi socialiniai, 

aplinkos ir demografiniai rodikliai siekiant 

geriau atsižvelgti į regionų visose ES 

valstybėse narėse naujo pobūdžio 

skirtumus; yra įsitikinęs, kad ateityje 

įgyvendinant sanglaudos politiką labai 
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didelis iššūkis bus suteikti pakankamai 

paramos vidutines pajamas gaunantiems 

regionams, kad jie galėtų toliau 

sėkmingai vystytis, ir kad įgyvendinant 

sanglaudos politiką turi būti siekiama 

sumažinti skirtumus tarp regionų ir 

regionų viduje ir užkirsti kelią tam, kad 

pažeidžiami regionai atsiliktų, apsvarstant 

galimybę padidinti lėšų, skiriamų 

pereinamojo laikotarpio regionams, 

aprėptį ir dalį; be to, pritaria tam, kad 

nauju programavimo laikotarpiu būtų 

toliau taikomi elementai, dėl kurių 

dabartinės DFP vykdymo laikotarpiu 

sanglaudos politika tapo modernesnė ir 

labiau orientuota į rezultatus, t. y. paramos 

telkimas pagal temas ir veiklos rezultatų 

planas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Pakeitimas 121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 

90 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  90a. pakartoja savo poziciją, kad 

sanglaudos politikai neturi būti taikomos 

Europos lygmens sąlygos, kurioms 

poveikio negalėtų daryti vietos ir regionų 

valdžios institucijos ir kiti paramos 

gavėjai; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Pakeitimas 122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 

90 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  90b. mano, kad pagal būsimą DFP 

turėtų būti numatyta pakankamai išteklių 

ekonominei, socialinei ir teritorinei 

sanglaudai atokiausiuose Sąjungos 

regionuose pasiekti, taip pat SESV 349 

straipsnyje numatytoms konkrečioms 

priemonėms šiuose regionuose, laikantis 

Komisijos komunikate dėl sustiprintos ir 

atnaujintos strateginės partnerystės su ES 

atokiausiais regionais nustatytų tikslų ir 

principų; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Pakeitimas 123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 

91 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

91. yra tvirtai pasiryžęs vykdyti pagal 

SESV 9 straipsnį numatytus 

įsipareigojimus ir taip siekti socialinės 

Europos ir Europos socialinių teisių 

ramsčio įgyvendinimo, pagrįsto didelio 

konkurencingumo socialinės rinkos 

ekonomikos tvariu augimu, kai siekiama 

visiško užimtumo ir socialinės pažangos, 

skatinama moterų ir vyrų lygybė, kartų 

solidarumas ir vaiko teisių apsauga, kaip 

numatyta Sutartyje; pažymi, kad norint tai 

įgyvendinti būtina tinkamai finansuoti 

socialinės politikos priemones, ir atkreipia 

dėmesį į tai, kad reikia sustiprinti esamas 

priemones, kurios padeda siekti šių tikslų, 

kaip antai ESF, Jaunimo užimtumo 

iniciatyva, Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondas, EGF ir 

EaSI; primygtinai ragina, kad jos būtų 

išlaikytos ir pagal kitą daugiametę 

finansinę programą ir būtų toliau taikomos 

daugiausia jas finansuojant dotacijomis; 

91. yra tvirtai pasiryžęs perorientuoti 

Europos projektą, kad būtų įgyvendinta 

socialinė Europa ir Europos socialinių 

teisių ramstis, kai siekiama visiško 

užimtumo ir socialinės pažangos, 

skatinama moterų ir vyrų lygybė, kartų 

solidarumas ir vaiko teisių apsauga, kaip 

numatyta SESV; pažymi, kad norint tai 

įgyvendinti būtina tinkamai finansuoti 

socialinės politikos priemones, ir atkreipia 

dėmesį į tai, kad reikia sustiprinti esamas 

priemones, kurios padeda siekti šių tikslų, 

kaip antai ESF, Jaunimo užimtumo 

iniciatyva, Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondas, EGF ir 

EaSI; primygtinai ragina, kad jos būtų ne 

tik išlaikytos ir pagal kitą daugiametę 

finansinę programą, bet ir finansiniu 

požiūriu sustiprintos, kad atitiktų savo 

tikslus, ir būtų toliau taikomos daugiausia 

jas finansuojant dotacijomis; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Pakeitimas 124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 

93 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

93. pabrėžia, kad ESF, visų pirma, 

turėtų labiau remti socialinio dialogo 

plėtojimą, t. y. turėtų būti padedama 

stiprinti socialinių partnerių gebėjimus, be 

kita ko, atskirų Europos sektorių ir 

tarpsektoriniu lygmeniu, ir kad šis 

įpareigojimas turėtų būti privalomas 

valstybėms narėms visuose ES regionuose; 

93. pabrėžia, kad ESF, visų pirma, 

turėtų labiau remti socialinio dialogo 

plėtojimą, t. y. turėtų būti padedama 

stiprinti socialinių partnerių gebėjimus, be 

kita ko, atskirų Europos sektorių ir 

tarpsektoriniu lygmeniu, ir kad šis 

įpareigojimas turėtų būti privalomas 

valstybėms narėms visuose ES regionuose; 

primygtinai tvirtina, kad ESF lėšomis 

turėtų būti remiamas perėjimas prie 

žiedinės ekonomikos suteikiant ir didinant 

paramą darbuotojų mokymui; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Pakeitimas 125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

99 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  99a. primena, kad sudarius laisvosios 

prekybos susitarimus ne tik sumažėja 

užimtumas, ypač žemės ūkio srityje, bet 

labai dažnai daroma žala ekonominei ir 

socialinei sanglaudai ir didėja darbuotojų 

sunkumai bei apskritai viešosios 

nuomonės nepasitenkinimas; mano, kad 

taikant nuoseklią solidaraus 

protekcionizmo strategiją būtų sumažinta 

verslo perkėlimo į kitas šalis rizika ir 

sudarytos palankesnės sąlygos perkelti 

pramonės gamybą ES viduje; pabrėžia, 

kad svarbu numatyti tikrą visos Sąjungos 

pramonės politiką, kuria būtų užtikrintas 

tvarus ir integracinis augimas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Pakeitimas 126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 

99 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  99b. mano, kad, atsižvelgiant į 

ekstremaliąją humanitarinę situaciją, 

susidariusią dėl migrantų priėmimo 

krizės, Sąjungos represines agentūras 

turėtų papildyti ES agentūra, kuriai būtų 

suteikti įgaliojimai, pagal kuriuos 

dėmesys būtų sutelktas į asmenų apsaugą, 

humanitarinę pagalbą ir gelbėjimo 

operacijas, ir taip užtikrinamos 

pagrindinės teisės visiems – Sąjungos 

piliečiams ir ne piliečiams;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Pakeitimas 127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

101 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

101. patvirtina, kad modernizuota 

bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi, 

kad būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu 

saugumas ir savarankiškumas, išsaugotos 

kaimo bendruomenės ir garantuotas 

užimtumas, darnus vystymasis, tvarus 

žemės ūkis ir miškininkystė ir kad Europos 

gyventojams būtų tiekiami aukštos 

kokybės maisto produktai prieinamomis 

kainomis; nurodo, kad maisto produktams 

taikomi ir su sveikata susiję reikalavimai 

išaugo, taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą; pabrėžia, 

kad reikia remti ūkininkų pajamų 

užtikrinimą ir stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių tiekimo ryšį; pabrėžia, kad BŽŪP 

yra viena iš labiausiai integruotų politikos 

sričių, ji daugiausia finansuojama ES lygiu, 

taigi ji pakeičia nacionalines išlaidas; 

101. patvirtina, kad modernizuota 

bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi, 

kad būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu 

saugumas ir savarankiškumas, išsaugotos 

kaimo bendruomenės ir garantuotas 

užimtumas, darnus vystymasis, tvarus 

žemės ūkis ir miškininkystė ir kad Europos 

gyventojams būtų tiekiami aukštos 

kokybės maisto produktai prieinamomis 

kainomis; nurodo, kad maisto produktams 

taikomi ir su sveikata susiję reikalavimai 

išaugo, taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą; pabrėžia, 

kad reikia remti ūkininkų pajamų 

užtikrinimą ir stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių tiekimo ryšį; pabrėžia, kad BŽŪP 

yra viena iš labiausiai integruotų politikos 

sričių, ji daugiausia finansuojama ES lygiu, 

taigi ji pakeičia nacionalines išlaidas; 

atmeta bet kokį bandymą iš naujo 

nacionalizuoti žemės ūkio išlaidas ir 

pabrėžia, kad reikia numatyti viešojo 

gamybos ir rinkų reguliavimo 

mechanizmus, kad būtų užtikrintos 

sąžiningos gamintojų kainos ir stabilios 

bei sąžiningos ūkininkų pajamos; 
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Or. en 

 

 


