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17.10.2018 A8-0313/39 

Pakeitimas 39 

Rina Ronja Kari 

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 

79 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79c. pabrėžia, kad Parlamento 

transporto tarnyba turėtų būti 

naudojamasi tik vykstant į oro uostą arba 

stotį arba iš jų; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Pakeitimas 40 

Xabier Benito Ziluaga 

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 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad Parlamentui svarstant 

2019 m. biudžetą visapusiškai atsižvelgta į 

politinius prioritetus, patvirtintus 

didžiosios daugumos narių ir nurodytus jau 

minėtose rezoliucijose – 2018 m. kovo 

15 d. rezoliucijoje dėl bendrųjų gairių ir 

2018 m. liepos 5 d. rezoliucijoje dėl 

įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu; 

primena, kad pagrindiniai šių prioritetų 

elementai yra: tvarus ekonomikos augimas, 

inovacijos, konkurencingumas, 

saugumas, kova su klimato kaita, 

perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos 

ir migracija bei ypatingas dėmesys 

jaunimui; 

1. pabrėžia, kad Parlamentui svarstant 

2019 m. biudžetą nevisapusiškai 

atsižvelgta į politinius prioritetus, 

patvirtintus didžiosios daugumos narių ir 

nurodytus jau minėtose rezoliucijose – 

2018 m. kovo 15 d. rezoliucijoje dėl 

bendrųjų gairių ir 2018 m. liepos 5 d. 

rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su 

trišaliu dialogu; primena, kad pagrindiniai 

šių prioritetų elementai yra: tvarus 

ekonomikos augimas, inovacijos, kova su 

klimato kaita, perėjimas prie 

atsinaujinančiosios energijos ir migracija 

bei ypatingas dėmesys jaunimui; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Pakeitimas 41 

Xabier Benito Ziluaga 

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 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

piliečiai tikisi, jog Sąjunga sutelks visus 

išteklius siekdama užtikrinti ekonomikos 

augimą ir skatinti darbo vietų kūrimą; 

primena, kad norint atsižvelgti į šiuos 

lūkesčius reikia investuoti į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, švietimą, 

infrastruktūrą, MVĮ ir užimtumą, ypač 

Europos jaunimo, ir kad bet kokia nesėkmė 

sprendžiant šį klausimą didins nusivylimą 

Europos idealais; nepritaria tam, kad 

Taryba dar kartą siūlo mažinti lėšas, 

skiriamas kaip tik toms programoms, 

kurios sukurtos siekiant, kad Sąjungos 

ekonomika taptų konkurencingesnė ir 

novatoriškesnė; be to, pabrėžia, kad 

daugelis šių programų, pavyzdžiui, 

programa „Horizontas 2020“, yra pernelyg 

didelės ir dėl to blogai panaudojami 

ištekliai ir reiškia, kad daug puikių projektų 

negauna finansavimo; taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad tokios programos kaip 

„Erasmus+“, „Horizontas 2020“ ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programa (COSME) iš esmės rodo 

bendradarbiavimo visoje Sąjungoje 

privalumus ir padeda ugdyti priklausymo 

Europai jausmą; todėl nusprendžia daug 

daugiau lėšų skirti programai „Erasmus+“ 

ir stiprinti tas programas, kuriomis 

prisidedama prie ekonomikos augimo ir 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

piliečiai tikisi, jog Sąjunga sutelks visus 

išteklius siekdama užtikrinti ekonomikos 

augimą ir skatinti darbo vietų kūrimą; 

primena, kad norint atsižvelgti į šiuos 

lūkesčius reikia investuoti į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, švietimą, 

infrastruktūrą, MVĮ ir užimtumą, ypač 

Europos jaunimo, ir kad bet kokia nesėkmė 

sprendžiant šį klausimą didins nusivylimą 

Europos idealais; nepritaria tam, kad 

Taryba dar kartą siūlo mažinti lėšas, 

skiriamas kaip tik toms programoms, 

kurios sukurtos siekiant, kad Sąjungos 

ekonomika taptų konkurencingesnė ir 

novatoriškesnė; be to, pabrėžia, kad 

daugelis šių programų, pavyzdžiui, 

programa „Horizontas 2020“, yra pernelyg 

didelės ir dėl to blogai panaudojami 

ištekliai ir reiškia, kad daug puikių projektų 

negauna finansavimo; taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad tokios programos, kaip 

„Erasmus+“, „Horizontas 2020“ ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programa (COSME), iš esmės rodo 

bendradarbiavimo visoje Sąjungoje 

privalumus ir padeda ugdyti priklausymo 

Europai jausmą; todėl nusprendžia daug 

daugiau lėšų skirti programai „Erasmus+“ 

ir stiprinti tas programas, kuriomis 

prisidedama prie ekonomikos augimo ir 
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darbo vietų kūrimo, įskaitant programą 

„Horizontas 2020“, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) ir 

programą COSME; 

darbo vietų kūrimo, įskaitant programą 

„Horizontas 2020“, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės dalis, 

kurios nesusijusios su gynybos išlaidomis 

arba priklausomybės nuo iškastinio kuro 

didinimu, (EITP) ir programą COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Pakeitimas 42 

Xabier Benito Ziluaga 

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 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo 

lygis tam tikrose valstybėse narėse tebėra 

nepriimtinai aukštas ir kad ypač didelį 

susirūpinimą kelia nesimokančio, 

nedirbančio ir mokymuose 

nedalyvaujančio (NEET) jaunimo ir 

ilgalaikių bedarbių padėtis; pabrėžia, kad 

jaunimas patiria didžiausią skurdo ir 

socialinės bei ekonominės atskirties riziką; 

todėl priima sprendimą skirti Jaunimo 

užimtumo iniciatyvai (JUI) daugiau lėšų, 

nei siūlo Komisija; pabrėžia, kad šis lėšų 

padidinimas jokiu būdu neturėtų būti 

laikomas Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(JUI) skirtų asignavimų telkimu laikotarpio 

pradžioje, kuriam pritarta atliekant 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

laikotarpio vidurio tikslinimą; 

5. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo 

lygis tam tikrose valstybėse narėse tebėra 

nepriimtinai aukštas ir kad ypač didelį 

susirūpinimą kelia nesimokančio, 

nedirbančio ir mokymuose 

nedalyvaujančio (NEET) jaunimo ir 

ilgalaikių bedarbių padėtis; pabrėžia, kad 

jaunimas patiria didžiausią skurdo ir 

socialinės bei ekonominės atskirties riziką; 

todėl priima sprendimą skirti Jaunimo 

užimtumo iniciatyvai (JUI) daugiau lėšų 

nei siūlo Komisija; pabrėžia, kad šis lėšų 

padidinimas jokiu būdu neturėtų būti 

laikomas Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(JUI) skirtų asignavimų telkimu laikotarpio 

pradžioje, kuriam pritarta atliekant 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

laikotarpio vidurio tikslinimą; be to, 

primygtinai ragina šią iniciatyvą paversti 

užimtumo planu, kuris būtų susietas su 

socialiniu ir aplinkos apsaugos Europos 

planu, kuriame dalyvautų valstybės narės, 

siekdamos padidinti lėšų įsisavinimo lygį 

ir sukurti daugiau kokybiškų darbo vietų 

jaunimui; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Pakeitimas 43 

Xabier Benito Ziluaga 

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 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. primygtinai pabrėžia, kad dėl to, 

jog pastaruoju metų visoje Sąjungoje buvo 

su saugumu susijusių nerimą keliančių 

situacijų, numatant finansavimą pagal 3 

išlaidų kategoriją taip pat reikėtų atkreipti 

ypatingą dėmesį į priemones, kurios padės 

padidinti Sąjungos piliečių saugumą; dėl 

šios priežasties priima sprendimą 

padidinti teisingumo ir vidaus reikalų 

srityje dirbančių agentūrų lėšas, nes joms 

dėl padidėjusio darbo krūvio ir papildomų 

užduočių pastaraisiais metais trūko 

darbuotojų ir finansinių išteklių; 

9. primygtinai pabrėžia, kad dėl to, 

jog pastaruoju metų visoje Sąjungoje buvo 

su saugumu susijusių nerimą keliančių 

situacijų, numatant finansavimą pagal 3 

išlaidų kategoriją taip pat reikėtų atkreipti 

ypatingą dėmesį į priemones, kurios padės 

padidinti Sąjungos piliečių saugumą; 

atkreipia dėmesį į tai, kad reikia svarstyti 

Europos gyventojų ekonominio saugumo 

stokos priežastis ir jos sąsajas su socialine 

apsauga, mažų garantijų darbu ir 

nelygybe, dėl kurios kyla socialinių 

konfliktų; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Pakeitimas 44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

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 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. atsižvelgdamas į tai, kad sėkmingai 

užbaigtos derybos dėl SRSP peržiūros, 

nusprendžia panaudoti rezervą, į kurį 

Taryba buvo įrašiusi iš 1b išlaidų 

pakategorės perkeltas sumas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Pakeitimas 45 

Liadh Ní Riada 

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 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23.  palankiai vertina įsipareigojimus 

dėl atnaujintos Sąjungos gynybos 

darbotvarkes, visų pirma priimant 

susitarimą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos (EGPPP); išreiškia 

savo ketinimą ypatingą dėmesį skirti tam, 

kaip Komisija įgyvendina susitarimus, 

susijusius su EGPPP ir Europos 

solidarumo korpusu – tai turėtų būti 

nurodyta taisomajame rašte, kurį 

Komisija turi paskelbti 2018 m. 

spalio mėn.; 

23. atmeta visus Komisijos bandymus 

iš Sąjungos biudžeto finansuoti Europos 

gynybos pramonės plėtros programą; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Pakeitimas 46 

Liadh Ní Riada 

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 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. numato, kad 2019 m. spaudimas 

kai kurių valstybių narių migracijos ir 

prieglobsčio sistemoms, taip pat jų 

sienoms išliks didelis, ir mano, kad 

migracijos srityje reikia papildomo 

finansavimo, taip pat ir atsižvelgiant į bet 

kokius būsimus nenumatytus šios srities 

poreikius; todėl padidina Prieglobsčio, 

migracijos ir integracijos fondo lėšų sumą, 

susijusią su teisėtos migracijos į Sąjungą 

rėmimu ir veiksmingos trečiųjų šalių 

piliečių integracijos skatinimu, teisingų ir 

veiksmingų grąžinimo strategijų 

stiprinimu, visų pirma siekdamas padėti 

valstybėms narėms gerinti migrantų, ypač 

vaikų ir nelydimų nepilnamečių, 

integracijos priemones; 

32. pripažįsta, kad migrantų ir 

pabėgėlių integracijos srityje reikia 

papildomo finansavimo; todėl padidina 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondo lėšų sumą, kad būtų galima paremti 

migrantus ir pabėgėlius ir padėti 

valstybėms narėms gerinti migrantų, ypač 

vaikų ir nelydimų nepilnamečių, 

integracijos priemones; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Pakeitimas 47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

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 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. primena, kad Turkija yra svarbi 

kaimyninė šalis, taip pat regiono 

stabilumo aspektu, ir pabrėžia, kad ji turi 

laikytis tarptautinės teisės regione ir grįžti 

prie reformų plano, kuriuo būtų 

užtikrinta piliečių gerovė ir visiška 

pagarba visoms jų teisėms; pakartoja savo 

poziciją įšaldyti atitinkamas PNPP II 

fondų lėšas ir pabrėžia, kad lėšų neturėtų 

būti sumažinta ir (arba) jos neturėtų būti 

nukreipiamos taip, kad tai pakenktų 

Turkijos piliečiams ir pilietinei 

visuomenei; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Pakeitimas 48 

Dimitrios Papadimoulis 

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 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. primena, kad sanglaudos politika 

yra labai svarbi vystymuisi ir augimui 

Sąjungoje ir siekiant konvergencijos 

valstybėse narėse ir regionuose; atkreipia 

dėmesį į Parlamento įsipareigojimą 

užtikrinti pakankamai asignavimų šioms 

programoms, kurios priklauso vienai iš 

pagrindinių Sąjungos politikos sričių; 

6.  primena, kad sanglaudos politika 

yra labai svarbi vystymuisi ir augimui 

Sąjungoje; atkreipia dėmesį į Parlamento 

įsipareigojimą užtikrinti pakankamai 

asignavimų šioms programoms, kurios 

priklauso vienai iš pagrindinių Sąjungos 

politikos sričių; apgailestauja dėl 

Komisijos pasiūlymo, kuriuo 

susilpninama sanglaudos politika; 

pabrėžia Parlamento poziciją, kurioje 

raginama šią politiką stiprinti;  

Or. en 

 

 


