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2.7.2018 A8-0247/3 

Pakeitimas 3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pažymi, kad gautas Komisijos 

išankstinis tęsiamų parengiamųjų 

veiksmų dėl Vaiko garantijų sistemos 

vertinimas; atkreipia dėmesį į jame 

pateiktą rekomendaciją dėl galimo 

įgyvendinimo platesniu mastu pagal 

Europos socialinį fondą; siūlo, kad, 

siekiant pasirengti šiam platesnio masto 

įgyvendinimui pagal ESF +, būtų 

pasinaudota trečiojo įgyvendinimo etapo 

galimybe; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Pakeitimas 4 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. lieka įsitikinęs, kad atsižvelgiant į 

problemas, su kuriomis susiduriama ES 

išorės veiksmų srityje, reikia nuolat teikti 

finansavimą, kuris būtų didesnis nei 

dabartinis 4 išlaidų kategorijos lygis; 

laikosi nuomonės, kad naujos iniciatyvos 

turi būti finansuojamos naujais 

asignavimais ir kad turėtų būti panaudotos 

visos lankstumo galimybės; tačiau 

prieštarauja siūlymui pratęsti Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonę, nes tai iš 

esmės apribotų kitų prioritetinių sričių 

finansavimo pagal 4 išlaidų kategoriją 

galimybes ir svarbų ES biudžeto vaidmenį 

teikiant pagalbą žmonėms bei skatinant 

pamatines vertybes; 

50. lieka įsitikinęs, kad atsižvelgiant į 

problemas, su kuriomis susiduriama ES 

išorės veiksmų srityje, reikia nuolat teikti 

finansavimą, kuris būtų didesnis nei 

dabartinis 4 išlaidų kategorijos lygis; 

laikosi nuomonės, kad naujos iniciatyvos 

turi būti finansuojamos naujais 

asignavimais ir kad turėtų būti panaudotos 

visos lankstumo galimybės; tačiau 

prieštarauja siūlymui pratęsti Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonę ir susijusiam 

susitarimui, pasiektam Taryboje 2018 m. 

birželio 29 d., nes tai iš esmės apribotų kitų 

prioritetinių sričių finansavimo pagal 4 

išlaidų kategoriją galimybes ir svarbų ES 

biudžeto vaidmenį teikiant pagalbą 

žmonėms bei skatinant pamatines vertybes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Pakeitimas 5 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. apgailestauja dėl Komisijos 

pasiūlymo dėl antrosios išmokų pagal 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę 

dalies finansavimo; remia Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonės taikymo 

pratęsimą, tačiau, kaip ir Komisija pasiūlė 

2018 m. kovo 14 d., mano, kad iš ES 

biudžeto programos finansavimui turėtų 

būti skirta 1 mlrd. EUR suma, o 

2 mlrd. EUR apimties dvišalius įnašus 

turėtų skirti valstybės narės, siekiant palikti 

pakankamas maržas DFP specialiosioms 

priemonėms, skirtoms nenumatytiems 

įvykiams per paskutinius dvejus dabartinės 

DFP metus, taip pat kitų prioritetų 

finansavimui; taip pat tvirtina, kad 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė šioje 

DFP yra nauja iniciatyva, todėl ji turėtų 

būti finansuojama iš naujų asignavimų; 

apgailestauja dėl to, kad, nepaisant aiškaus 

Parlamento prašymo visapusiškai dalyvauti 

sprendimų dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonės pratęsimo priėmimo procese, be 

kita ko, siekiant išvengti jos sukūrimo 

procedūros pasikartojimo, Parlamentas ir 

Taryba kol kas nevykdė derybų dėl 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės 

antrosios dalies finansavimo; informuoja 

valstybes nares, kad Parlamentas turi visas 

teises atlikti savo, kaip Sąjungos biudžeto 

valdymo institucijos, vaidmenį ir kad jis tai 

16. apgailestauja dėl Komisijos 

pasiūlymo dėl antrosios išmokų pagal 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę 

dalies finansavimo, taip pat dėl tolesnio 

susitarimo, kurį valstybės nares pasiekė 

Taryboje 2018 m. birželio 29 d.; remia 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės 

taikymo pratęsimą, tačiau, kaip ir Komisija 

pasiūlė 2018 m. kovo 14 d., mano, kad iš 

ES biudžeto programos finansavimui turėtų 

būti skirta 1 mlrd. EUR suma, o 

2 mlrd. EUR apimties dvišalius įnašus 

turėtų skirti valstybės narės, siekiant palikti 

pakankamas maržas DFP specialiosioms 

priemonėms, skirtoms nenumatytiems 

įvykiams per paskutinius dvejus dabartinės 

DFP metus, taip pat kitų prioritetų 

finansavimui; taip pat tvirtina, kad 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė šioje 

DFP yra nauja iniciatyva, todėl ji turėtų 

būti finansuojama iš naujų asignavimų; 

apgailestauja dėl to, kad, nepaisant aiškaus 

Parlamento prašymo visapusiškai dalyvauti 

sprendimų dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonės pratęsimo priėmimo procese, be 

kita ko, siekiant išvengti jos sukūrimo 

procedūros pasikartojimo, Parlamentas ir 

Taryba kol kas nevykdė derybų dėl 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės 

antrosios dalies finansavimo; informuoja 

valstybes nares, kad Parlamentas turi visas 
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darys, kaip jau buvo pranešta prieš tai; 

apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 

humanitarinių skubos priežasčių, iki šiol 

Taryba nesugebėjo priimti bendros 

pozicijos dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonės finansavimo; 

teises atlikti savo, kaip Sąjungos biudžeto 

valdymo institucijos, vaidmenį ir kad jis tai 

darys, kaip jau buvo pranešta prieš tai; 

Or. en 

 

 


