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7.3.2018 A8-0048/144 

Pakeitimas 144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. tuo pat metu priima atskirą 

rezoliuciją, kurioje išdėsto savo poziciją 

dėl ES nuosavų išteklių sistemos, 

laikydamasis Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais 

rekomendacijų; ragina Komisiją tinkamai 

atsižvelgti į Parlamento poziciją rengiant 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl ES nuosavų išteklių, 

kurie turėtų būti plataus užmojo ir 

pateikiami kartu su pasiūlymais dėl DFP; 

pabrėžia, kad būsimose derybose kitos 

DFP išlaidų ir pajamų sritys bus 

traktuojamos kaip vienas bendras paketas 

ir kad susitarimas dėl DFP nebus 

pasiektas, jei nuosavų išteklių srityje 

nebus padaryta atitinkamos pažangos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Pakeitimas 145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 ir kurti deramas darbo vietas, 

kovoti su klimato kaita ir skatinti 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą bei valstybių narių ir piliečių 

solidarumą; mano, kad iki šiol dedamos 

pastangos stiprinti bendrąją rinką bei 

Ekonominę ir pinigų sąjungą pasirodė esą 

prieštaraujančios šiems prioritetams, ir 

dėl to silpnėja Europos ir ES valstybių 

narių pozicijos pasaulyje; mano, kad šie 

principai yra pagrindiniai skirtumų 

Sąjungoje rodikliai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Pakeitimas 146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 šių problemų Sąjunga iš 

esmės nesprendė, taip parodydama, kad 

nacionalinės valstybės ir toliau lieka 

įprastinė priemonė pirmiau minėtoms 

problemoms spręsti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Pakeitimas 147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad kita DFP suteikia 

galimybę Sąjungai parodyti, jog ji solidari 

ir gali reaguoti į politinius pokyčius, pvz., 

„Brexit’ą“, populistinių ir nacionalistinių 

judėjimų stiprėjimą ir pirmavimo 

pasaulyje pokyčius; pabrėžia, kad 

nesutarimai ir tik savo interesų paisymas 

nėra tinkama reakcija į visuotines 

problemas ir piliečiams rūpimus 

klausimus; mano, kad „Brexit’o“ derybos 

ypač gerai parodo, kad nauda būti 

Sąjungos nariu yra daug didesnė nei 

išlaidos, susijusios su įnašais į jos 

biudžetą; atsižvelgdamas į tai, ragina 

visapusiškai laikytis anksčiau prisiimtų 

įsipareigojimų, pvz., Didžiojo 

penktadienio susitarimo dėl teisinės 

valstybės principo ir demokratijos 

užtikrinimo; 

7. pabrėžia, kad kitoje DFP reikia 

atsižvelgti į tai, kad valstybių narių 

piliečiai iš esmės nori mažiau ES: 

„Brexit“ ir 2016 m. referendumas 

Nyderlanduose yra labai skeptiškas 

požiūrio į ES pavyzdžiai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Pakeitimas 148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD 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 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. taigi ragina teikti nuolatinę paramą 

jau vykdomai politikai, ypač Sutartyse 

įtvirtintai ilgalaikei ES politikai, tai yra, 

bendrai žemės ūkio ir žuvininkystės 

politikai ir sanglaudos politikai, taip pat 

sanglaudos politikai, nes jos neša 

apčiuopiamą Europos projektų naudą ES 

piliečiams; atmeta bet kokį mėginimą iš 

naujo nacionalizuoti šias politikos sritis, 

nes taip nebus nei sumažinta mokesčių 

mokėtojams ir vartotojams tenkanti 

finansinė našta, nei pasiekta geresnių 

rezultatų, tačiau, vietoje to, bus trukdoma 

ekonomikai augti, solidarumui vykdyti ir 

bendrajai rinkai veikti, o kartu dar labiau 

didinama nelygybė ir teritorijų bei 

ekonomikos sektorių skirtumai; ketina 

kitu programavimo laikotarpiu 27 

valstybių narių Europos Sąjungoje 

užtikrinti tokio pat lygio finansavimą šiose 

politikos srityse, kartu toliau gerinant jų 

veiksmingumą ir supaprastinant su jomis 

susijusias procedūras; 

8. taigi ragina nuodugniai 

persvarstyti ES politiką: šios DFP 

pagrindinis tikslas turėtų būti sudaryti 

sąlygas mažinti ES biudžeto aprėptį ir 

apimtį; pabrėžia, kad vienas iš būdų šiam 

tikslui pasiekti, galėtų būti pradėti vėl 

nacionalizuoti kai kurias politikos sritis; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Pakeitimas 149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD 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. patvirtina principą, kad papildomi 

politiniai prioritetai, kurie gali iškilti tuo 

metu, kai priimama nauja DFP, ar kai ji 

vykdoma, turėtų būti finansuojami 

mažinant finansavimą kitoms 
programoms; 

Or. en 

 

 


