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2.7.2018 A8-0247/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. primena, kad 2019 m. biudžetas bus 

paskutinis dabartinės Parlamento 

kadencijos biudžetas ir dėl jo bus deramasi 

tuo pat metu, kai vyks derybos dėl kitos 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

ir ES nuosavų išteklių reformos; taip pat 

primena, kad Jungtinė Karalystė 

įsipareigojo prisidėti ir dalyvauti vykdant 

2019 m. bei 2020 m. Sąjungos biudžetus 

taip, lyg ji būtų likusi Sąjungoje po 

2019 m. kovo mėn.; 

2. primena, kad 2019 m. biudžetas bus 

paskutinis dabartinės Parlamento 

kadencijos biudžetas ir dėl jo bus deramasi 

tuo pat metu, kai vyks derybos dėl kitos 

daugiametės finansinės programos (DFP); 

taip pat primena, kad Jungtinė Karalystė 

įsipareigojo prisidėti ir dalyvauti vykdant 

2019 m. bei 2020 m. Sąjungos biudžetus 

taip, lyg ji būtų likusi Sąjungoje po 

2019 m. kovo mėn.; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. palankiai vertina Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą 

mažinant investicijų deficitą ES; ragina 

siekiant optimalios pusiausvyros tarp 

regionų ir sektorių , stiprinti socialinį 

ESIF vystymo aspektą, apimant inovacijas 

sveikatos priežiūros ir medicinos, 

socialinės infrastruktūros, aplinkos 

apsaugos, tvaraus transporto, 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir 

energijos kaupimo infrastruktūros srityse; 

pakartoja savo ilgalaikę poziciją, kad 

naujos DFP iniciatyvos turi būti 

finansuojamos iš naujų asignavimų, o ne 

esamų programų sąskaita; taip pat 

pakartoja savo įsipareigojimą stiprinti 

programą „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę, kad, kiek 

įmanoma, būtų galima grąžinti lėšas, 

2019 m. biudžete perkeltas iš šių 

programų ESIF veiklos plėtrai finansuoti; 

6. apgailestauja dėl Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

veiklos, nes jam nepavyko sumažinti 

investicijų deficito ES; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pažymi įsipareigojimą, susijusį su 

atnaujinta ES gynybos darbotvarke (per 

susitarimą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos (EGPPP), kuri būtų 

pirmasis etapas kuriant Europos gynybos 

fondą); mano, kad šis bendras 

įsipareigojimas padės siekti masto 

ekonomijos ir didesnio koordinavimo tarp 

valstybių narių ir įmonių, ir tai leis ES 

išlaikyti savo strateginę autonomiją bei 

tapti tikra pasauline veikėja; 

Išbraukta. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Pakeitimas 9 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. palankiai vertina padidintą 

paramą regioniniams veiksmams Vakarų 

Balkanuose; tačiau mano, kad parama 

politinėms reformoms turėtų būti toliau 

spartinama; apgailestauja dėl numatytos 

didesnės paramos Turkijos politinėms 

reformoms (PNPP II) ir abejoja dėl jos 

suderinimo su biudžeto valdymo 

institucijos sprendimu sumažinti 

asignavimus pagal šią eilutę einamaisiais 

biudžetiniais metais; pakartoja savo 

poziciją, kurioje ragino, kad Turkijos 

valdžios institucijoms pagal PNPP II 

skirtos lėšos būtų teikiamos su sąlyga, kad 

bus pagerinta žmogaus teisių, demokratijos 

ir teisinės valstybės padėtis; ragina, kad 

asignavimai pagal šią eilutę, jei nedaroma 

pažanga šiose srityse ir atsižvelgiant į 

ribotą veiksmų laisvę, visų pirma būtų 

nukreipti pilietinės visuomenės veikėjams, 

siekiant įgyvendinti priemones, kuriomis 

būtų remiami su teisine valstybe, 

demokratija, žmogaus teisėmis ir 

žiniasklaidos laisvėmis susiję tikslai; 

palaiko bendrą Turkijos politinėms 

reformoms skirtų asignavimų mažinimo 

tendenciją; 

52. pabrėžia, kad Pasirengimo 

narystei pagalbos priemonė (PNPP II) 

neturėtų būti naudojama Turkijai – šaliai, 

kuri nepaiso pagrindinių laisvės ir 

demokratijos principų, remti; 

Or. en 



 

AM\1158021LT.docx  PE621.743v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.7.2018 A8-0247/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pažymi, kad 5 išlaidų kategorijoje 

išlaidos, palyginti su 2018 m. biudžetu, 

padidintos 3,0 proc. – iki 

9 956,9 mln. EUR (+291,4 mln. EUR) 

įsipareigojimų asignavimų; pažymi, kad dėl 

ankstesnio biudžeto vykdymo padidėjimą 

didžiąja dalimi lėmė pensijų augimas 

(+116,7 mln. EUR), ir tai sudaro 20,2 proc. 

5 išlaidų kategorijos išlaidų; pažymi, kad 

išlaidų dalis administravimui biudžete 

išlieka nepakitusi ir sudaro 6,0 proc. 

įsipareigojimų asignavimų; 

56. apgailestauja, kad 5 išlaidų 

kategorijoje išlaidos, palyginti su 2018 m. 

biudžetu, padidintos 3,0 proc. – iki 

9 956,9 mln. EUR (+291,4 mln. EUR) 

įsipareigojimų asignavimų; apgailestauja, 

kad dėl ankstesnio biudžeto vykdymo 

padidėjimą didžiąja dalimi lėmė pensijų 

augimas (+116,7 mln. EUR), ir tai sudaro 

20,2 proc. 5 išlaidų kategorijos išlaidų; 

pažymi, kad numatoma, jog ateinančiais 

metais pensininkų skaičius dar augs, todėl 

prašo visapusiškai peržiūrėti su ES 

pensijų ir išmokų sistema susijusias 

privilegijas ir galimybes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Pakeitimas 11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastangas integruoti visas galimybes 

sutaupyti ir racionalizuoti ne su darbo 

užmokesčiu susijusias savo biudžeto 

išlaidas; pažymi, kad Komisijos išlaidų 

augimą (+2,0 proc.) didžiąja dalimi lėmė 

savaiminis darbo užmokesčio išlaidų 

pritaikymas ir sutartiniai įsipareigojimai; 

taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 

vidinį darbuotojų perskirstymą, siekiant 

įgyvendinti naujus prioritetus; 

57. apgailestauja dėl tol, kad 

Komisijos išlaidų augimą (+2,0 proc.) 

didžiąja dalimi lėmė savaiminis darbo 

užmokesčio išlaidų pritaikymas ir 

sutartiniai įsipareigojimai, todėl reikalauja 

keisti šias taisykles; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Pakeitimas 12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. atkreipia dėmesį į asignavimų 

decentralizuotoms agentūroms 

padidinimą 2019 m. biudžeto projekte, t. y. 

+10,8 proc. (neskaitant asignuotųjų 

pajamų) ir +259 etatai; palankiai vertina 

tai, kad daugumos agentūrų biudžetai 

didėja, nors ES įnašas mažėja; 

atsižvelgdamas į tai pažymi, kad 

Parlamentas šiuo metu ieško galimybių 

toliau plėsti mokestinį decentralizuotų 

agentūrų finansavimą; su džiaugsmu 

pažymi, kad agentūroms (ESMA, „eu-

LISA“ ir FRONTEX), kurioms suteiktos 

vadinamosios naujos užduotys, skirta 

daug daugiau asignavimų ir darbuotojų 

pagal etatų planą; ragina toliau teikti 

finansinę paramą agentūroms, kurios 

sprendžia migracijos ir saugumo 

problemas; mano, kad Europolas ir 

Eurojustas turėtų būti toliau stiprinami ir 

kad Europos prieglobsčio paramos biuras 

(EASO) turėtų gauti tinkamą 

finansavimą, kad galėtų būti pertvarkytas 

į Europos prieglobsčio agentūrą; 

60. apgailestauja dėl to, kad 2019 m. 

biudžeto projekte didinamos lėšos 

decentralizuotoms agentūroms +10,8 proc. 

(neskaitant asignuotųjų pajamų) ir 

numatomi +259 etatai, ir prašo 

visapusiškai peržiūrėti ES agentūrų 

vaidmenį ir įvertinti, ar jų užduočių ir 

tikslų negalėtų geriau įgyvendinti esami 

Komisijos generaliniai direktoratai ar 

valstybės narės, kad būtų galima išvengti 

funkcijų ir išlaidų dubliavimosi ir 

padidinti skaidrumą; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Pakeitimas 13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. džiaugiasi, kad buvo sukurtos dvi 

naujos ES įstaigos, laikytinos 

decentralizuotomis agentūromis, – 

Europos prokuratūra ir Europos darbo 

institucija; pažymi, kad laukiant 

teisėkūros procedūros pabaigos Europos 

darbo institucijos finansavimui skirtos 

lėšos buvo perkeltos į rezervą; atkreipia 

dėmesį į tai, kad Europos prokuratūros 

būstinė yra Liuksemburge, ir prašo jos 

dviem biudžeto institucijoms pateikti visą 

informaciją apie jos pastatų politiką, 

atsižvelgiant į Finansinį reglamentą; 

mano, kad naujų agentūrų kūrimui turi 

būti skiriami nauji finansiniai ištekliai ir 

etatai, tuo pačiu metu išvengiant bet kokio 

perskirstymo, nebent būtų aiškiai 

parodoma, kad kai kurios veiklos sritys 

naujoms agentūroms yra visa apimtimi 

perkeliamos iš Komisijos ar kitų esamų 

įstaigų, pvz., Eurojusto; pažymi, kad 

Eurojustas ir toliau yra kompetentingas 

nagrinėti finansinių interesų apsaugos 

bylas, glaudžiai bendradarbiaudamas su 

Europos prokuratūra, ir kartu 

visapusiškai dalyvauja užtikrinant 

operatyvinę pagalbą valstybėms narėms 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu, 

terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais ir 

neteisėtu migrantų gabenimu; primena 

bendrame požiūryje naujai sukurtoms 

Išbraukta. 
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decentralizuotoms agentūroms išdėstytas 

nuostatas; 

Or. en 

 

 


