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2.7.2018 A8-0247/14 

Pakeitimas 14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą ir mano, kad jis didele dalimi 

sutampa su Parlamento prioritetais; 

siekia ir toliau stiprinti pagrindines 

programas ir užtikrinti joms pakankamą 

finansavimą; atkreipia dėmesį į tai, kad, 

palyginti su 2018 m., įsipareigojimų 

asignavimų padidėjo 3,1 proc. ir sumažėjo 

bendrų nacionalinių pajamų (BNP) dalis 

tiek įsipareigojimų asignavimų atžvilgiu 

(1 proc., palyginti su 1,02 proc.), tiek 

mokėjimų asignavimų atžvilgiu (0,9 proc., 

palyginti su 0,92 proc.); 

3. atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą; 

ketina ginti pagrindines programas ir 

užtikrinti joms pakankamą finansavimą 

taupant projektų, kurių reali pridėtinė 

vertė kol kas dar nėra matoma, lėšas; 

atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 

2018 m., įsipareigojimų asignavimų 

padidėjo 3,1 proc. ir sumažėjo bendrų 

nacionalinių pajamų (BNP) dalis tiek 

įsipareigojimų asignavimų atžvilgiu 

(1 proc., palyginti su 1,02 proc.), tiek 

mokėjimų asignavimų atžvilgiu (0,9 proc., 

palyginti su 0,92 proc.); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Pakeitimas 15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. palankiai vertina siūlymą didinti 

paramą programai „Horizontas 2020“, 

Europos infrastruktūros tinklų priemonei 

(EITP), programai „Erasmus+“ ir 

programoms, kuriomis didinamas ES 

piliečių saugumas; tačiau atkreipia dėmesį į 

poreikį dar labiau remti MVĮ, kurios yra 

labai svarbios siekiant užtikrinti 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, 

bei skirti tinkamų išteklių ES pramonės 

skaitmeninimui ir skaitmeninių įgūdžių ir 

skaitmeninio verslumo skatinimui, taip pat 

programoms, kuriomis remiamas jaunimas 

(konkrečiai, „ErasmusPro“); primena savo 

įsitikinimą, kad 2019 m. programos 

„Erasmus +“ biudžetas turi būti bent 

padvigubintas; 

4. palankiai vertina siūlymą didinti 

paramą programai „Horizontas 2020“, 

Europos infrastruktūros tinklų priemonei 

(EITP), programai „Erasmus+“ ir 

programoms, kuriomis didinamas ES 

piliečių saugumas; atkreipia dėmesį į tai, 

kad finansuojant EITP turi būti siekiama 

tikslų, kuriais užtikrinama reali 

ekonominė, aplinkosauginė ir socialinė 

pridėtinė vertė valstybėms narėms, o ne 

finansuojami projektai, kurių 

gyvendinimas vertinamas prieštaringai; 

tačiau atkreipia dėmesį į poreikį dar labiau 

remti MVĮ, kurios yra labai svarbios 

siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą, bei skirti tinkamų 

išteklių ES pramonės skaitmeninimui ir 

skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninio 

verslumo skatinimui, taip pat programoms, 

kuriomis remiamas jaunimas (konkrečiai, 

„ErasmusPro“); primena savo įsitikinimą, 

kad 2019 m. programos „Erasmus +“ 

biudžetas turi būti bent padvigubintas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Pakeitimas 16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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. atsižvelgia į Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF) veiklą mažinant 

investicijų deficitą ES; apgailestauja dėl 

to, kad pasinaudojant ESIF taip pat 

finansuota infrastruktūra, kuri daro didelį 

poveikį aplinkai ir dėl kurios 

papildomumo kyla abejonių; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Pakeitimas 17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. ragina Komisiją skubos tvarka 

apsvarstyti galimybę neįtraukti iš ESI 

fondų finansuojamų projektų 

vadinamuosiuose mažiau išsivysčiusiuose 

regionuose bendro finansavimo 

skaičiuojant deficitą pagal Europos 

semestro sistemą;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Pakeitimas 18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. pabrėžia, kad skaičiuojant 

nacionalinį deficitą pagal Stabilumo ir 

augimo paktą svarbu neįtraukti tvaraus 

atkūrimo projektų ir investicijų į 

antiseisminę statybą ir bet kokių 

hidrogeologinio nestabilumo prevencijos 

priemonių, įskaitant ESI fondų lėšomis 

bendrai finansuojamas ir 5 teminiam 

tikslui („prisitaikymo prie klimato kaitos 

skatinimas, rizikos prevencija ir 

valdymas“) priskiriamas priemones; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Pakeitimas 19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30a. pabrėžia, kad naudojant ESI 

fondus ir Europos regioninės plėtros 

fondą (ERPF) reikia pakankamai 

dėmesio skirti tvariam judumui miestuose, 

stiprinti finansavimo šaltinių ir programų 

sinergiją, visų pirma, siekiant užbaigti 

elektrinių transporto priemonių įkrovimo 

infrastruktūros kūrimą ir skatinti 

aparatinės įrangos modifikavimą; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Pakeitimas 20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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 

kategorijos su administracija susijusios 
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; 

mano, kad būtina persvarstyti Sprendimą 

2005/684/EB dėl Europos Parlamento 

narių statuto, siekiant iš dalies pakeisti 

14 straipsnį ir užtikrinti, kad Parlamento 

narių teisė į pensiją atitiktų atskirų 

valstybių narių paprastų piliečių 

socialinės apsaugos sistemas, 

apskaičiuojant sumą ir nustatant su 

amžiumi ir įmokomis susijusius 

reikalavimus, kuriais jiems suteikiama 

teisė į pensiją; ragina perskaičiuoti iš ES 

biudžeto mokamas pensijas buvusiems 

Parlamento nariams, kurie šią teisę įgijo 

prieš įsigaliojant dabartiniam statutui ir 

jam įsigaliojus; pažymi, kad išlaidų dalis 

administravimui biudžete išlieka nepakitusi 

ir sudaro 6,0 proc. įsipareigojimų 

asignavimų; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Pakeitimas 21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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. ragina Komisiją kuo labiau 

stengtis integruoti visas galimybes 

sutaupyti ir racionalizuoti administracines 

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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Pakeitimas 22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  60a. ragina atlikti išsamią analizę, kad 

būtų galima nustatyti taupymo galimybes 

ir pagerinti efektyvumą vykdant 

administracinį bendradarbiavimą, taip pat 

įvertinti galimybę sujungti panašias 

užduotis vykdančias agentūras; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Pakeitimas 23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  60b. pabrėžia, kad Europos vaistų 

agentūros (EMA) ir Europos 

bankininkystės institucijos (EBI) 

perkėlimo išlaidos turėtų būti skaidrios ir 

kad bet kokiu atveju ES įnašas neturėtų 

būti didinamas dėl dvigubo Europos 

vaistų agentūros persikėlimo, t. y. į laikiną 

vietą ir po to į galutinę vietą; 

Or. en 

 

 

 


