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12.3.2018 A8-0062/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi didėjant populistiniams ir 

ekstremistiniams judėjimams visose 

valstybėse narėse teikiama ir skatinama 

klaidinama informacija apie ES ir jos 

biudžetą, ir tai rodo, kad reikalinga 

geresnė ir skaidresnė informacija;  

Išbraukta. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad remiantis Eurostato 

duomenimis ir skirtingai, nei teigiama 

populistinėje propagandoje, ES piliečių 

nuomonė dėl ES ateities yra optimistinė; 

pabrėžia, kad Sąjunga turėtų vykdyti savo 

užduotis ir įsipareigojimus ir labiau 

stengtis pagerinti savo piliečių gyvenimo 

kokybę dabar ir ateityje, taip pat apsaugoti 

juos nuo nesąžiningos prekybos ir 

ekonominės veiklos pasaulinėje rinkoje ir 

tuo pat metu padėti jiems pasinaudoti jos 

teikiama nauda; pabrėžia, kad reikia 

reaguoti į klimato kaitos problemas ir 

tarptautines saugumo grėsmes; mano, kad 

ES, siekdama patenkinti minėtus 

lūkesčius ir įvykdyti minėtus 

įsipareigojimus, turi, veikdama savo 

kompetencijos srityje, užtikrinti geresnius 

rezultatus, kad galėtų paremti tvarų 

augimą ir darbo vietų kūrimą ir sumažinti 

ES piliečių gyvenimo lygių skirtumą 

visuose regionuose, ir tuo pat metu turi 

visapusiškai atsižvelgti į 2020 m. ES 

strategiją, JT darnaus vystymosi tikslus ir 

Paryžiaus susitarimą; pabrėžia, kad reikia 

Europos ekonomiką ir ES piliečius 

paruošti pasinaudoti dėl skaitmeninimo 

atsirandančiomis galimybėmis; mano, kad 

pagrindinių migracijos priežasčių 

šalinimas ir bet kokio tipo 

diskriminacijos, pvz., moterų ar LGBTI 

2. pabrėžia, kad, skirtingai nei 

teigiama ES diskurse, ES piliečių 

nuomonė dėl ES ateities nėra optimistinė, 

kaip aiškiai parodė keletas rinkimų 

įvairiose Europos šalyse;  
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asmenų diskriminacijos, stabdymas taip 

pat yra svarbios užduotys 2019 m.;  

Or. en 



 

AM\1148269LT.docx  PE616.088v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.3.2018 A8-0062/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. mano, kad 2019 m. ES biudžete 

turėtų būti numatyta didesnė parama 

visoms atitinkamoms priemonėms, kurias 

taikant sprendžiamos jaunimo nedarbo 

problemos, visų pirma, ekonominiu 

požiūriu atsiliekančiuose ES regionuose, 

ypatingą dėmesį skiriant verslumo, 

profesinių įgūdžių bei judumo gerinimui, 

kvalifikacijos, įgytos visais švietimo ir 

profesinio mokymo lygmenimis, 

pripažinimui ir paramai ekonomikos 

augimui, konkurencingumui, darbo vietų 

kūrimui, investicijoms į infrastruktūrą, 

mokslinius tyrimus, inovacijas ir MVĮ; 

pabrėžia, kad jaunimo nedarbas daro 

didelį socialinį poveikį ir yra vienas 

didžiausių iššūkių Europos lygmeniu; 

3. mano, kad 2019 m. ES biudžetas 

turėtų būti veiksmingesnis, skaidresnis ir 

grindžiamas veiklos rezultatais, taip pat 

turėtų padėti sumažinti administracines 

išlaidas ir lėšų švaistymą, tuo pačiu metu 

atsižvelgiant į keliose valstybėse narėse 

patiriamus ekonominius suvaržymus; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Pakeitimas 9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. palankiai vertina Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

padidinimą ir veiklos laikotarpio 

pratęsimą, nes jo garantijų fondas atlieka 

labai svarbų vaidmenį mažinant 

investicijų trūkumą ES; primena, kad 

ESIF garantijų fondas buvo dalinai 

finansuojamas programos „Horizontas 

2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės (EITP) lėšų sąskaita, nors 

pastarosios priemonės yra ilgalaikės ir į 

ateitį orientuotos programos; pabrėžia 

ilgalaikę Parlamento poziciją, kad bet 

kokia nauja iniciatyva turėtų būti 

finansuojama numatant naujus 

asignavimus, o ne perskirstant lėšas, ir 

kad esamoms programoms padaryta žala 

turi būti ištaisyta per metinę biudžeto 

procedūrą; pakartoja, kad šių programų 

lėšų mažinimas turėtų apribotas kiek tik 

įmanoma;  

13. apgailestauja dėl Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

padidinimo ir veiklos laikotarpio 

pratęsimo, nes šis fondas neįvykdė pažadų 

užtikrinti ekonomikos augimą ir kovoti su 

nedarbu, ir dėl to buvo visiškai iššvaistyti 

mokesčių mokėtojų pinigai;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. palankiai vertina neseniai 

valstybių narių prisiimtą įsipareigojimą, 

susijusį su atnaujinta ES gynybos 

darbotvarke, kuria siekiama padidinti 

kietąją ir švelniąją galią ir kuri, jo 

manymu, atitinka piliečių susirūpinimą 

dėl saugumo atsižvelgiant į tai, kad 

visame pasaulyje didėjantį nestabilumą 

dar sustiprina naujų rūšių grėsmės; remia 

Komisijos iniciatyvą inicijuoti Europos 

gynybos pramonės plėtros programą 

(EGPPP), kuri būtų pirmasis etapas 

kuriant Europos gynybos fondą; 

reikalaujama, kad EGPPP būtų 

finansuojama tik iš nepaskirstytų maržų ir 

(arba) taikant specialias priemones, o ne 

perskirstant jau įgyvendinamų programų 

lėšas; 

15. atmeta bet kokį mėginimą ES 

biudžetą naudoti su gynyba ar karine 

sritimi susijusioms išlaidoms padengti; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Pakeitimas 11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. ragina skirti daugiau lėšų kovai su 

radikalizacijos reiškiniu, nes jis skatina 

smurtinį ekstremizmą Sąjungoje; mano, 

kad šį tikslą galima pasiekti skatinant 

integraciją ir kovojant su diskriminacija, 

rasizmu, ksenofobija, fundamentalizmu, 

neapykantą kurstančiomis kalbomis ir 

neapykantą kurstančiais įrašais; 

17. remia valstybių narių pastangas 

kovoti su islamo radikalizacijos reiškiniu, 

nes jis skatina smurtinį ekstremizmą 

Sąjungoje; mano, kad valstybės narės gali 

šį tikslą pasiekti vykdydamos griežtą sienų 

stebėjimą, skatindamos asimiliaciją ir 

kovodamos su islamo fundamentalizmu, 

neapykantą kurstančiomis kalbomis ir 

neapykantą kurstančiais įrašais; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Pakeitimas 12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. mano, kad į migracijos ir 

pabėgėlių srautų valdymą ir sienų 

kontrolę įtrauktoms ar su jais susijusioms 

ES agentūroms, programoms ir politikos 

sritims turėtų būti suteikta pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad 

būtų galima įveikti dabartinę pabėgėlių 

krizę, už kurią valstybės narės taip pat 

turėtų prisiimti atsakomybę pagal naštos 

pasidalijimo principą ir Ženevos 

konvencijas; yra įsitikinęs, kad ES, 

siekdama rasti ilgalaikį sprendimą, taip 

pat turėtų įrodyti savo į išorę nukreiptą 

solidarumą gerindama sąlygas taikai ir 

gerovei kilmės šalyse, daugiau dėmesio 

skirdama investicijų ir vystymosi politikai, 

visų pirma naudodama Europos darnaus 

vystymosi fondą (EDVF), Vystomojo 

bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir 

humanitarinės pagalbos priemonę; 

pripažįsta vystymosi politikos, kurios 

prioritetai– skurdo mažinimas, švietimas, 

sveikata ir ekonominė plėtra, svarbą ir 

atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia remti 

JT pagalbos ir darbų agentūros veiksmus 

ir programas; pabrėžia, kad viena iš 

sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES 

kaimynystėje; todėl ragina Komisiją 

užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama 

investicijoms į ES kaimynystės politiką 

33. pabrėžia, kad vykdant Europos 

politiką nepavyko užkirsti kelio migrantų 

srautams ir prekybai žmonėmis; 

pripažįsta, kad, nors kovai su migracijos 

ir pabėgėlių krize per pastaruosius 

kelerius finansinius metus skirta daug 

biudžeto lėšų, sprendimas vis dar 

nerastas; pabrėžia savo susirūpinimą dėl 

tokių priemonių kaip Vidaus saugumo 

fondas (VSF) ir Prieglobsčio, migracijos 

ir integracijos fondas (PMIF) vaidmens 

valdant migracijos ir pabėgėlių krizės 

pasekmes; 
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siekiant remti pastangas, kuriomis 

sprendžiamos pagrindinės šios srities 

problemos, t. y. migracijos, pabėgėlių ir 

vystymosi problemos pietinėse 

kaimyninėse šalyse ir nestabilumas 

rytinėse kaimyninėse šalyse, iš dalies 

kylantis dėl to, kad Rusijos užsienio 

politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria 

ES, pvz., saugumo ir gynybos srityje, 

turėtų būti finansuojami iš naujų 

asignavimų, o ne sumažinant esamoms 

politikos kryptims ir programoms, kurios 

yra ir sėkmingos, ir svarbios, pavyzdžiui, 

vystymosi politikai ir humanitarinei 

pagalbai bei kaimynystės politikai, 

skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, kad 

saugumo ir vystymosi politika daro 

abipusę įtaką viena kitai, o saugumas – 

svarbi sąlyga norint sukurti veikiančią 

valstybę; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Pakeitimas 13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. pabrėžia, kad Pasirengimo narystei 

pagalbos priemonė (PNPP), be kitų tikslų, 

visų pirma turėtų palengvinti politines ir 

ekonomines reformas plėtros šalyse; taigi, 

atsižvelgdamas į blogėjančią politinę 

padėtį Turkijoje ir į tai, kad reikia skubiai 

spręsti didėjančio radikalizmo Balkanų 

valstybėse problemą, ragina Komisiją 

papildomai įvertinti PNPP lėšas jos 

pasiūlyme dėl 2019 m. biudžeto; 

35. pabrėžia, kad Pasirengimo narystei 

pagalbos priemonė (PNPP) neturėtų būti 

naudojama Turkijai – šaliai, kuri nepaiso 

kelių pagrindinių laisvės ir demokratijos 

principų, remti; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Pakeitimas 14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  39a.  ragina ES biudžeto įsipareigojimų 

asignavimų nedidinti tol, kol nėra 

galutinio sprendimo, kaip stabilizuoti 

susikaupusius neįvykdytus mokėjimų 

prašymus; 

Or. en 

 

 


