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7.3.2018 A8-0048/150 

Pakeitimas 150 

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 

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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Pakeitimas 151 

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 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą primena savo ilgalaikę 

poziciją, kad Sąjungos politinis užmojis 

turi būti derinamas su atitinkamais 

finansiniais ištekliais, ir primena, kad 

SESV 311 straipsnyje tvirtinama, jog 

Sąjunga turi pasirūpinti priemonėmis, 

kurių reikia jos tikslams pasiekti ir 

politikai vykdyti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Pakeitimas 152 

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 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. yra įsitikinęs, kad visos 

nepaskirstytos maržos turėtų būti be jokių 

apribojimų perkeliamos į ateinančius 

finansinius metus ir biudžeto vykdymo 

institucijai leidžiama jas mobilizuoti 

vykdant metinę biudžeto sudarymo 

procedūrą bet kokiu tikslu, kuris laikomas 

būtinu; taigi ragina išlaikyti bendrąją 

įsipareigojimų maržą, netaikant jokių 

taikymo srities ir laiko apribojimų; 

30. yra įsitikinęs, kad visos 

nepaskirstytos maržos turėtų būti laikomos 

nereikalingomis ir todėl panaikinamos 

kitais finansiniais metais; pabrėžia, kad 

taip būtų laikomasi tokio pat griežto 

požiūrio, kokio ES laikėsi spręsdama 

klausimus, susijusius su kai kurių 

valstybių narių biudžetais; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Pakeitimas 153 

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 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. ypač ragina gerokai padidinti 

lankstumo priemonės finansinį paketą 

bent jau iki metinio 2 mlrd. EUR 

asignavimo; primena, kad lankstumo 

priemonė nėra susieta su jokia konkrečia 

politikos sritimi, todėl gali būti panaudota 

bet kokiam tikslui, kuriam jos reikia; taigi 

mano, kad ši priemonė gali būti 

naudojama visiems naujiems 

finansiniams poreikiams, iškylantiems per 

DFP laikotarpį, patenkinti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Pakeitimas 154 

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 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. mano, kad nenumatytų atvejų 

rezervo lėšų naudojimas turėtų likti 

kraštutine priemone; pabrėžia, kad tai yra 

vienintelė specialioji priemonė, kurią 

galima panaudoti tik mokėjimų 

asignavimams, ir kad jos naudojimas 

padėjo reaguoti į 2014 m. mokėjimų krizę; 

todėl ragina padidinti jo didžiausią metinę 

sumą iki 0,05 proc. ES BNP; 

45. mano, kad nenumatytų atvejų 

rezervo lėšų naudojimas turėtų likti 

kraštutine priemone; pabrėžia, kad tai yra 

vienintelė specialioji priemonė, kurią 

galima panaudoti tik mokėjimų 

asignavimams, ir kad jos naudojimas 

padėjo reaguoti į 2014 m. mokėjimų krizę; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Pakeitimas 155 

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 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad DFP specialiųjų 

priemonių įsipareigojimai ir mokėjimai 

turėtų būti apskaičiuojami viršijant DFP 

viršutines ribas; mano, kad šių priemonių 

mokėjimų asignavimų įtraukimo į 

biudžetą klausimas buvo nedviprasmiškai 

išspręstas per 2014–2020 m. DFP 

laikotarpio vidurio tikslinimą, taip 

užbaigiant ilgalaikį ginčą su Taryba dėl 

šio klausimo interpretavimo; pritaria tam, 

kad į DFP reglamentą būtų įtraukta aiški 

nuostata, tvirtinanti, kad mokėjimai, 

atliekami mobilizuojant DFP specialiųjų 

priemonių įsipareigojimus, turėtų būti 

skaičiuojami virš metinių DFP viršutinių 

ribų; 

46. pabrėžia, kad DFP specialiųjų 

priemonių nei įsipareigojimai, nei 

mokėjimų asignavimai neturėtų būti 

apskaičiuojami viršijant DFP viršutines 

ribas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Pakeitimas 156 

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 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. pažymi, kad pagal dabar galiojantį 

TIS, norint mobilizuoti tris specialiąsias 

DFP priemones, reikia specialios 

Parlamento balsų daugumos pritarimo; 

mano, kad ši nuostata yra pasenusi, nes 

pagal ją reikalaujama specialiosios balsų 

daugumos pritarimo, kurio reikėjo 

priimant ES biudžetą prieš įsigaliojant 

Lisabonos sutarčiai; ragina laikytis 

vienodo požiūrio turint mintyje balsavimo 

dėl šių priemonių mobilizavimo 

reikalavimus, kurie turėtų būti tokie patys 

kaip ir priimant ES biudžetą; 

47. pažymi, kad pagal dabar galiojantį 

TIS, norint mobilizuoti tris specialiąsias 

DFP priemones, reikia specialios 

Parlamento balsų daugumos pritarimo; 

mano, kad ši nuostata yra naudinga, nes ji 

atspindi tai, kad šių priemonių 

mobilizavimas turi būti išimtinė priemonė; 

Or. en 



 

AM\1148267LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2018 A8-0048/157 

Pakeitimas 157 

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 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. dar kartą patvirtina savo ilgalaikę 

poziciją, kad visos pajamos, gaunamos iš 

baudų, kurias sumoka bendrovės už ES 

konkurencijos teisės pažeidimus, ar baudų, 

susijusių su vėlavimu sumokėti 

nacionalinius įnašus į ES biudžetą, turėtų 

sudaryti papildomą ES biudžeto pajamų 

punktą, atitinkamai nesumažinant BNP 

įnašų; 

48. mano, kad visos pajamos, 

gaunamos iš baudų, kurias sumoka 

bendrovės už ES konkurencijos teisės 

pažeidimus, ar baudų, susijusių su 

vėlavimu sumokėti nacionalinius įnašus į 

ES biudžetą, turėtų būtų grąžinamos 

valstybėms narėms atitinkamai 

sumažinant BNP įnašus; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Pakeitimas 158 

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 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. taigi ragina ES biudžeto pajamų 

dalyje įsteigti specialų rezervą, kuris bus 

palaipsniui papildomas kitomis 

nenumatytomis įvairiausių rūšių 

pajamomis; mano, kad šis rezervas turėtų 

būti naudojamas siekiant patenkinti 

papildomus mokėjimų poreikius, ypač 

susijusius su bendrąja įsipareigojimų 

marža ar su DFP specialiosiomis 

priemonėmis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Pakeitimas 159 

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 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad atliekant ES išlaidų 

būklės patikrą neturėtų būti mažinamas ES 

užmojų lygis ar pradėta ES politikos 

priemones ir programas skirstyti pagal 

sektorius, taip pat dotacijos neturėtų būti 

keičiamos kitomis finansinėmis 

priemonėmis siekiant sutaupyti šiek tiek 

lėšų, nes didžioji dalis ES biudžeto 

remiamų veiksmų pagal šias priemones 

nėra tinkami finansuoti; mano, kad 

atliekant ES išlaidų būklės patikrą visų 

pirma turėtų būti siekiama nustatyti 

būdus, kaip pagerinti ES išlaidų 

programų vykdymą; 

54. pabrėžia, kad atliekant ES išlaidų 

būklės patikrą turėtų būti mažinamas ES 

užmojų lygis ar pradėta ES politikos 

priemones ir programas skirstyti pagal 

sektorius, nes to ne kartą prašė piliečiai 

keliose valstybėse narėse; 

Or. en 

 

 


