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12.3.2018 A8-0062/16 

Pakeitimas 16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. kadangi Europos Sąjungos biudžeto 

lėšomis turėtų būti skatinamos viešosios 

investicijos, kuriomis būtų remiami 

produktyvūs ir strateginiai sektoriai (taip 

pat ir šių sektorių modernizavimas bei 

tvarumas), viešosios paslaugos, darbo 

vietų, kuriose būtų užtikrinamos teisės, 

kūrimas, kova su skurdu, socialine 

atskirtimi ir nelygybe, aplinkos apsauga ir 

veikla, kuria būtų siekiama išnaudoti 

visas kiekvienos šalies ir regiono 

galimybes, taip pat siekis užmegzti išorės 

santykius, grindžiamus solidarumo, 

bendradarbiavimo, abipusės pagarbos ir 

taikos principais;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/17 

Pakeitimas 17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. ragina gerokai padidinti ES biudžetą 

siekiant sustiprinti perskirstymo funkciją 

ir taip prisidėti prie ekonominės ir 

socialinės sanglaudos didinimo;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/18 

Pakeitimas 18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. atmeta Sutartį dėl stabilumo, 

koordinavimo ir valdysenos ekonominėje 

ir pinigų sąjungoje („fiskalinis 

susitarimas“), teisės aktus dėl ekonomikos 

valdymo ir paktą „Euro plius“, pagal 

kuriuos ES ir visose jos valstybėse narėse 

toliau vykdoma griežto taupymo politika, 

t. y. išnaudojimo, skurdinimo ir socialinės 

nelygybės bei neteisybės didinimo politika, 

kuri yra išpuolis prieš valstybės teises ir 

socialines funkcijas ir kuri neišvengiamai 

pablogins ekonomines ir socialines 

sąlygas, ypač tose šalyse, kuriose sąlygos 

jau yra sunkesnės; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/19 

Pakeitimas 19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ragina skirti finansavimą 

programoms, kuriomis skatinamas 

užimtumas su darbo teisėmis ir jaunų 

žmonių socialinė įtrauktis, užtikrinant, 

kad ES lėšomis niekada nebūtų skatinama 

kurti neapmokamų stažuočių, mažų 

garantijų darbo arba pakeisti nuolatines 

darbo vietas laikinais etatais arba 

stažuotėmis;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/20 

Pakeitimas 20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. mano, kad reikia atsisakyti dabartinės 

Europos Sąjungos politikos, jei siekiama, 

kad būtų iš tikrųjų išspręstos problemos, 

susijusios su tvariu ekonomikos augimu, 

nedarbu, skurdu, socialine atskirtimi ir 

nelygybe (visų pirma pajamų atžvilgiu); 

pabrėžia, kad reikalinga nauja strategija 

naujai Europos krypčiai nustatyti, tai yra 

visiško užimtumo, darbo vietų, kuriose 

būtų užtikrinamos teisės, deramo 

užmokesčio, socialinės ir ekonominės 

sanglaudos bei socialinės apsaugos 

visiems, kurią teikiant būtų užtikrinamas 

aukščiausias gyvenimo lygis, keliui ir 

keliui, kuriuo einant būtų atsižvelgiama į 

visų valstybių narių, ypač mažiausiai 

išsivysčiusių, vystymosi poreikius, būtų 

skatinama tikra konvergencija, 

sumažinanti valstybių narių išsivystymo 

skirtumus ir esamus ekonominius, 

socialinius ir regioninius skirtumus; 

Or. pt 

 

 


