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17.10.2018 A8-0313/19 

Pakeitimas 19 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. ragina parengti konkrečius planus 

šalių, kurios turi prekybos ir einamosios 

sąskaitos deficitus bei nepakeliamas 

skolas, ekonomikai remti, užtikrinant 

finansinius išteklius ir reikalingas 

nukrypti leidžiančias nuostatas, taikomas 

bendrosios rinkos veiklai ir bendros 

politikos sritims; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/20 

Pakeitimas 20 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7b. ragina sukurti paramos 

programas, skirtas valstybėms narėms, 

kurios nori derėtis dėl pasitraukimo iš 

euro zonos remdamosi tuo, kad jų 

dalyvavimas tapo netvarus ir 

nepakeliamas; mano, kad tokiose 

programose turėtų būti numatyta tinkama 

socialinių ir ekonominių nuostolių, 

kuriuos sukėlė prisijungimas prie bendros 

valiutos, kompensavimo tvarka; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Pakeitimas 21 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. pabrėžia, kad reikia turėti 

nuoseklią Sąjungos investicijų strategiją, 

kuri būtų tvariam vystymuisi ir užimtumui 

skirtos Sąjungos investicijų programos 

formos ir kuriai dešimties metų laikotarpį 

kasmet būtų užtikrinamas ne mažesnis 

kaip 2 proc. BVP dydžio finansavimas iš 

Sąjungos biudžeto – ši programa turėtų 

papildyti panašias valstybių narių viešųjų 

investicijų srityje dedamas pastangas; 

pažymi, kad dėl didesnio BVP augimo ir 

mokesčių įplaukų ši investicijų programa 

iš dalies pati save finansuotų; ragina 

Komisiją ir Tarybą į savo pasiūlymą dėl 

2018 m. biudžeto įtraukti papildomų 

finansinių išteklių; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Pakeitimas 22 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. pabrėžia, kad nelaimės paprastai 

daro didesnį poveikį tiems, kurie turi 

mažiau išteklių apsisaugoti – ar tai būtų 

asmenys, ar valstybės; pažymi, kad 

atsakas į gamtos ar žmogaus sukeltas 

nelaimes turėtų būti kuo greitesnis, kad 

žala būtų kuo mažesnė ir kad būtų galima 

išgelbėti žmones bei turtą; pažymi, kad 

reikia skirti papildomai lėšų, visų pirma 

su nelaimių prevencija ir pasirengimu 

Sąjungoje susijusiose biudžeto eilutėse, 

ypač atsižvelgiant į Graikijoje, Ispanijoje 

ir Portugalijoje kilusius gaisrus (kuriuose 

žuvo žmonių), turėjusius dramatišką ir 

didžiulį poveikį žmonėms; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Pakeitimas 23 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. ragina padidinti atskaitomybę 

apsaugant gamtos turtą tinklo „Natura 

2000“ teritorijose, ypač atsižvelgiant į jo 

finansavimą; atkreipia dėmesį į 

sunkumus, su kuriais susiduria daugelis 

valstybių narių, valdydamos į tinklą 

„Natura 2000“ įtrauktas teritorijas, nes 

trūksta į tokį valdymą nukreiptos 

specialios finansinės priemonės, kuri 

papildytų biologinės įvairovės įtraukimą į 

sektorių politiką; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/24 

Pakeitimas 24 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36b. ragina atkreipti dėmesį į tai, kad 

reikia didinti finansavimą siekiant 

sušvelninti žemės ūkio rinkų krizių ir 

svyravimo poveikį, kuris buvo ir vis dar 

yra daugelio mažųjų įmonių bankrotų 

priežastis, prisidedanti prie kaimo vietovių 

dykumėjimo ir gamybos koncentracijos; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/25 

Pakeitimas 25 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36c. pabrėžia, kad dėl nuolatinių 

pusiausvyros sutrikimų maisto tiekimo 

grandinėje, kurioje pirminių gamintojų 

padėtis yra žymiai blogesnė nei kitų 

subjektų, Komisija turėtų imtis veiksmų 

siekdama padidinti kainų ir maržų 

skaidrumą maisto tiekimo grandinėje, kad 

būtų užtikrinta sąžininga gamybos kaina 

ir didesnės mažųjų ir vidutinių ūkininkų 

pajamos; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Pakeitimas 26 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36d. susirūpinęs pažymi, kad keliose 

valstybėse narėse metinis projektų, 

finansuojamų pagal programą LIFE+, 

skaičius nesiekia orientacinio asignavimo 

dydžio; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/27 

Pakeitimas 27 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 e dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

xx 36e.  atkreipia dėmesį į veiksnius, kurie 

kelia grėsmę daugeliui miško ekosistemų, 

pavyzdžiui, invazinių svetimų rūšių ir 

kenkėjų (pvz., pušinio nematodo ir kt.) 

plitimą ir miškų gaisrus; mano, kad 

įgyvendinant Bendrijos paramos 

programas ir priemones turi būti skirta 

pakankamai finansinių išteklių miškų 

ekologinei ir augalų sveikatos būklei 

įvertinti bei miškams atkurti, įskaitant 

miško atsodinimą; pažymi, kad tokie 

ištekliai yra ypač svarbūs ir neatidėliotini 

kai kurioms valstybėms narėms, būtent 

Portugalijai, Graikijai ir Ispanijai, dėl jų 

nacionalinėje teritorijoje vienas po kito 

kilusių gaisrų; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Pakeitimas 28 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71a.  ragina padidinti neatidėliotinos 

pagalbos rezervą ir ES solidarumo fondą 

(ESSF), atsižvelgiant į neseniai įvykusias 

tragiškas nelaimes – gaisrus ir itin didelę 

sausrą Graikijoje, Portugalijoje ir 

Ispanijoje; 

Or. en 

 

 


