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Pakeitimas 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 – atsižvelgdamas į Europos 
Sąjungos sutarties 41 straipsnio 2 dalį,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Pakeitimas 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2020 m. biudžetas –tiltas į būsimą Europą. 
Investicijos į inovacijas, darnų vystymąsi, 
piliečių apsaugą ir saugumą

2020 m. biudžetas –tiltas į būsimą Europą. 
Investicijos į piliečius ir darnų vystymąsi

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Pakeitimas 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. taigi mano, kad kitų metų ES 
biudžete turėtų būti nustatyti aiškūs 
politiniai prioritetai ir sudarytos sąlygos 
Sąjungai užtikrinti darnų ir įtraukų 
ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, 
toliau investuoti į inovacijas ir mokslinių 
tyrimų pajėgumus, skirtus būsimiems 
sprendimams rasti, skatinti 
konkurencingumą, užtikrinti saugią ir 
taikią Europą, gerinti piliečių darbo ir 
gyvenimo sąlygas, didinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, remti 
Sąjungos kovą su aplinkos iššūkiais ir 
klimato kaita, kad būtų pasiekti Paryžiaus 
susitarimo tikslai, prisidėti prie 
visapusiško Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdyti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
įsipareigojimus;

2. taigi mano, kad kitų metų ES 
biudžete turėtų būti nustatyti aiškūs 
politiniai prioritetai ir sudarytos sąlygos 
Sąjungai užtikrinti taiką Europoje, darnų ir 
įtraukų ekonomikos augimą ir kurti darbo 
vietas, stiprinti darbuotojų teises ir gerinti 
gyvenimo sąlygas, didinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, prisidėti 
prie visapusiško Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo, vykdyti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
įsipareigojimus, investuoti į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą bei remti Sąjungą kovoje 
su iššūkiais aplinkos srityje bei klimato 
kaita siekiant įgyvendinti jos 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą ir nutraukti visas ES biudžeto 
investicijas į projektus, susijusius su 
iškastiniu kuru; pabrėžia, kad, siekiant 
patvirtinti šį įsipareigojimą ir parodyti 
pavyzdį, iš ES biudžeto neturi būti 
finansuojamos jokios investicijos į veiklą, 
kurią vykdant kaip pirminė žaliava 
naudojamas iškastinis kuras, ir kad ji 
tokio pobūdžio šaltinius turėtų leisti 
naudoti tik tais atvejais, kai jie reikalingi 
infrastruktūros, grindžiamos 
atsinaujinančiųjų išteklių ir švarios 
energijos šaltiniais, kūrimui;
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11.3.2019 A8-0172/18

Pakeitimas 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Inovacijos ir moksliniai tyrimai būsimų 
sprendimų beieškant: remti darnų ir 
įtraukų ekonomikos augimą, siekiant 
numatyti pokyčius ir skatinti 
konkurencingumą

inovacijos ir moksliniai tyrimai: remti 
darnų ir įtraukų ekonomikos augimą 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Pakeitimas 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti 
Europos norą pirmauti kuriant svarbiausias 
tokių sričių, kaip kosmosas, sveikatos 
priežiūra, aplinka, žemės ūkis, sauga ir 
transportas, technologijas; pabrėžia, jog 
reikia užtikrinti, kad mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla ir toliau padėtų tenkinti 
Europos reikmes, rasti iššūkių sprendimus 
ir išeitis konkurencingumui užtikrinti, ir 
šiomis aplinkybėmis primena svarbų 
fundamentinių tyrimų vaidmenį; pabrėžia, 
kad perėjimas nuo programos „Horizontas 
2020“ prie programos „Europos 
horizontas“ turi būti sklandus, siekiant 
užtikrinti verslo, mokslinių tyrimų įstaigų 
ir akademinės bendruomenės stabilumą; 
yra labai susirūpinęs dėl to, kad per visą 
laikotarpį labai trūko lėšų programai 
„Horizontas 2020“, todėl daug puikių 
paraiškų negalėjo gauti finansavimo; todėl 
ketina kitų metų biudžete programai 
„Horizontas 2020“ užtikrinti didžiausius 
galimus metinius asignavimus, 
visapusiškai pasinaudojant DFP 
reglamento ir Finansinio reglamento 
lankstumo nuostatomis; be to, pabrėžia, 
kad svarbu didinti Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų sąveiką; 

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti 
Europos norą pirmauti kuriant svarbiausias 
tokių sričių, kaip kosmosas, sveikatos 
priežiūra, aplinka, žemės ūkis, sauga ir 
transportas, technologijas; pabrėžia, jog 
reikia užtikrinti, kad mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla ir toliau padėtų tenkinti 
Europos reikmes, rasti iššūkių sprendimus 
ir išeitis konkurencingumui užtikrinti, ir 
šiomis aplinkybėmis primena svarbų 
fundamentinių tyrimų vaidmenį; pabrėžia, 
kad perėjimas nuo programos „Horizontas 
2020“ prie programos „Europos 
horizontas“ turi būti sklandus, siekiant 
užtikrinti verslo, mokslinių tyrimų įstaigų 
ir akademinės bendruomenės stabilumą; 
yra labai susirūpinęs dėl to, kad per visą 
laikotarpį labai trūko lėšų programai 
„Horizontas 2020“, todėl daug puikių 
paraiškų negalėjo gauti finansavimo; todėl 
ketina kitų metų biudžete programai 
„Horizontas 2020“ užtikrinti didžiausius 
galimus metinius asignavimus, 
visapusiškai pasinaudojant DFP 
reglamento ir Finansinio reglamento 
lankstumo nuostatomis; pabrėžia, kad 
reikia skubiai remtis Sąjungos 
įsipareigojimu siekti taikos, ir primygtinai 
tvirtina, kad bet koks programos 
„Horizontas 2020“ finansavimo 
padidinimas turėtų būti patvirtintas tik 
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iškeliant sąlygą, kad turi būti visiškai 
uždrausta ES biudžeto lėšomis finansuoti 
arba garantuoti bet kokius karinėje srityje 
taikomus dvejopo naudojimo technologijų 
mokslinių tyrimų programų ar plėtros 
projektus;
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11.3.2019 A8-0172/20

Pakeitimas 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 5a. siūlo išsamiai persvarstyti ES 
investicijų politiką; mano, kad programa 
„InvestEU“ turi turėti aiškų ryšį su 
projektais, kurie gali pakeisti gamybos ir 
technologijų modelį ir kurie grindžiami iš 
esmės atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais; pabrėžia, kad šiuo tikslu reikia 
sutelkti dėmesį į kokybišką užimtumą, 
susijusį su perėjimu prie kitokio energijos 
vartojimo modelio, ir skatinti socialiai 
naudingus Europos viešojo investavimo 
projektus, kuriems būdingas anticiklinis 
profilis ir kurie sutelkiami skurdžiausiose 
vietovėse, kur jų labiausiai reikia; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Pakeitimas 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad ES išorės sienų apsauga 
ir vidaus saugumas, sustiprintoms 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgoms ir Europolui padedant, Europos 
Sąjunga be vidaus sienų ir tinkamas 
Šengeno erdvės veikimas bei judėjimo 
laisvė Europos Sąjungoje yra 
neatskiriamai susiję ir vienas kitam 
naudingi; sykiu pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti tvirtas ES investicijas vidaus 
saugumo srityje, siekiant, be kita ko, 
gerinti ES teisėsaugos ir teisminių 
institucijų reagavimą į tarpvalstybines 
baudžiamąsias grėsmes ir skatinti keistis 
informacija, taip pat didinti paramą 
Eurojustui ir Europos prokuratūrai; 
mano, kad privalu užtikrinti tinkamą visų 
saugumo, teisingumo ir sienų kontrolės 
srityse veikiančių agentūrų finansavimą, 
tinkamą darbuotojų skaičių ir jų 
mokymus, nes dabartinis finansavimo 
lygis yra nepakankamas, atsižvelgiant į 
tai, kad gerokai padidėjo jų atsakomybė, 
jų tarpusavio bendradarbiavimo svarba, 
technologinių naujovių ir prisitaikymo 
poreikis ir tapo itin svarbus jų vaidmuo 
stiprinant valstybių narių 
bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą; 

9. mano, kad geriausia saugumo 
politika – socialinės sanglaudos ir 
pasitikėjimu, demokratija ir stabiliomis 
darbo perspektyvomis grindžiamos 
politikos vidaus klausimais skatinimas; 
mano, kad užsienio reikalų srityje 
geriausia politika yra įgyvendinti vienodas 
sąlygas trečiųjų šalių atžvilgiu, suteikiant 
joms galimybę vystyti savo demokratiją ir 
ekonomiką be jokio ekonominio 
išnaudojimo ir praktiškai įgyvendinant 
tikrą bendradarbiavimą; todėl pabrėžia, 
kad reikia teikti pirmenybę socialinių 
investicijų politikai ir taikyti įtraukų 
požiūrį, kuris taip pat sudarytų 
palankesnes sąlygas, jei būtų prašoma 
priemonių, skirtų galimoms 
humanitarinėms krizėms įveikti 
trečiosiose šalyse;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Pakeitimas 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. palankiai vertina valstybių narių 
įsipareigojimą atnaujinti ES gynybos 
darbotvarkę ir jų norą toliau 
bendradarbiauti Europos gynybos srityje; 
pabrėžia, kaip svarbu pradėti Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) – tai būtų pirmasis etapas 
kuriant Europos gynybos fondą; 
reikalauja dar labiau padidinti Sąjungos 
gynybos biudžetą, kuris būtų išskirtinai 
finansuojamas naujais asignavimais, 
siekiant padidinti Europos gynybos 
pramonės konkurencingumą ir inovacijas;

11. labai apgailestauja dėl bet kokių 
mėginimų nepaisyti pagrindinių Europos 
Sąjungos principų dėl taikos ir stabilumo, 
taip pat aiškaus Europos Sąjungos 
sutarties 41 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
draudimo karinio ar gynybinio pobūdžio 
išlaidas finansuoti iš ES biudžeto; 
apgailestauja dėl planų pradėti Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir dėl Komisijos pasiūlymo 
sukurti Europos gynybos fondą, nes jie 
veiks kaip subsidija ginklų pramonei kitų, 
socialiniu požiūriu naudingų programų 
sąskaita; pabrėžia ES įsipareigojimą kurti 
taiką ir spręsti konfliktus;

Or. en
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Pakeitimas 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
(2019/2001(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. tvirtai remia ES pastangas kovoti 
su didėjančiomis grėsmėmis saugumui, 
pvz., Europoje ir kaimyninėse šalyse 
pasireiškiančiu radikalėjimu ir smurtiniu 
ekstremizmu, taip pat geriau koordinuoti 
tokias programas ES lygmeniu;

12. tvirtai remia priemones, kuriomis 
užtikrinamas socialinis teisingumas ir 
įtrauktis ir kurios, kartu su taikiu ir 
sąžiningu bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, yra veiksmingiausias 
kovos su smurtu būdas;

Or. en


