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16.10.2019 A9-0017/24

Pakeitimas 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad būtina 
spręsti klimato kaitos problemą ir saugoti 
aplinką taip, kad būtų skatinamas 
užimtumas, kuriamos naujos darbo vietos, 
stiprinamas konkurencingumas, darnus 
vystymasis ir užtikrinama socialinė gerovė; 
pabrėžia, kad siekiant šio tikslo itin svarbų 
vaidmenį atlieka naujos ir 
besiformuojančios technologijos; pabrėžia, 
kad Sąjunga turi rodyti pavyzdį ir įkvėpti 
kitas šalis visame pasaulyje toliau 
investuoti bei daugiau lėšų panaudoti su 
klimatu susijusioms reikmėms; palankiai 
vertina tai, kad neseniai vykusiame JT 
aukščiausiojo lygio susitikime klimato 
kaitos klausimais ES vadovai energingai 
ragino imtis veiksmų ir kad kelios 
valstybės narės neseniai įsipareigojo 
padidinti išlaidas tokiose srityse, kaip antai, 
energijos vartojimo efektyvumas, 
atsinaujinančioji energija, tvarus 
transportas ir energetikos infrastruktūra; 
mano, kad tokius pareiškimus turėtų lydėti 
konkretūs valstybių narių veiksmai, taip 
pat tuomet, kai klausimai svarstomi 
Taryboje;

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad būtina 
spręsti klimato kaitos problemą ir saugoti 
aplinką taip, kad būtų skatinamas 
užimtumas, kuriamos naujos darbo vietos, 
stiprinamas konkurencingumas, 
skatinamas darnus vystymasis ir 
užtikrinama socialinė gerovė, didinama 
visų gerovė, skatinamas tvarus augimas ir 
tenkinami įvairūs socialiniai poreikiai, 
įskaitant švietimą, sveikatos apsaugą, 
socialinę apsaugą, sykiu kovojama su 
skurdu; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo 
itin svarbų vaidmenį atlieka naujos ir 
besiformuojančios technologijos; pabrėžia, 
kad Sąjunga turi rodyti pavyzdį ir įkvėpti 
kitas šalis visame pasaulyje toliau 
investuoti bei daugiau lėšų panaudoti su 
klimatu susijusioms reikmėms; palankiai 
vertina tai, kad neseniai vykusiame JT 
aukščiausiojo lygio susitikime klimato 
kaitos klausimais ES vadovai energingai 
ragino imtis veiksmų ir kad kelios 
valstybės narės neseniai įsipareigojo 
padidinti išlaidas tokiose srityse, kaip antai, 
energijos vartojimo efektyvumas, 
atsinaujinančioji energija, tvarus 
transportas ir energetikos infrastruktūra; 
mano, kad tokius pareiškimus turėtų lydėti 
konkretūs valstybių narių veiksmai, taip 
pat tuomet, kai klausimai svarstomi 
Taryboje;
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16.10.2019 A9-0017/25

Pakeitimas 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. todėl siūlo parengti tokį 2020 m. 
biudžetą, kuris svariai prisidėtų sprendžiant 
su aplinkos apsauga ir klimato kaita 
susijusias problemas ir kiek įmanoma 
padėtų kompensuoti esamą vėlavimą 
siekiant 20 proc. su klimato kaita susijusių 
Sąjungos išlaidų tikslo 2014–2020 m. 
laikotarpiu; siūlo gerokai, t. y. daugiau 
kaip 2 mlrd. EUR, viršijant biudžeto 
projekte numatytas sumas, padidinti į 
įvairių išlaidų kategorijų biudžeto eilutes, 
visų pirma, į 1a išlaidų pakategorę įrašytus 
asignavimus, nes taip bus žymiai prisidėta 
siekiant su klimato kaita susijusių išlaidų 
tikslo; ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų 
padidinti asignavimai eilutėse, pagal kurias 
lėšų panaudojimo lygis ir galimybės 
2020 m. panaudoti papildomus 
asignavimus yra labai geri;

7. todėl siūlo parengti tokį Sąjungos 
2020 m. biudžetą, kuris svariai prisidėtų 
sprendžiant su aplinkos apsauga ir klimato 
kaita susijusias problemas ir kiek įmanoma 
kompensuoti esamą vėlavimą siekiant, kad 
2014–2020 m. laikotarpio pabaigoje su 
klimato kaita susijusiems veiksmams būtų 
išleidžiama 50 proc. Sąjungos išlaidų; 
siūlo gerokai, t. y. daugiau kaip 
2 mlrd. EUR, viršijant biudžeto projekte 
numatytas sumas, padidinti į įvairių išlaidų 
kategorijų biudžeto eilutes, visų pirma, į 1a 
išlaidų pakategorę įrašytus asignavimus, 
nes taip bus žymiai prisidėta siekiant su 
klimato kaita susijusių išlaidų tikslo; 
ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų 
padidinti asignavimai eilutėse, pagal kurias 
lėšų panaudojimo lygis ir galimybės 
2020 m. panaudoti papildomus 
asignavimus yra labai geri;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Pakeitimas 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10.  siūlo toliau tikslingai didinti lėšas 
kitose biudžeto eilutėse, susijusiose su 
Parlamento prioritetais tokiose srityse, kaip 
antai, MVĮ, skaitmeninimas, dirbtinis 
intelektas, vėžio tyrimai, 
bendradarbiavimas saugumo ir teisingumo 
srityse, muitinė, migracija ir išorės 
politika, įskaitant vystymosi ir 
humanitarinę pagalbą;

10.  siūlo toliau tikslingai didinti lėšas 
kitose biudžeto eilutėse, susijusiose su 
Parlamento prioritetais tokiose srityse, kaip 
antai, MVĮ, skaitmeninimas, dirbtinis 
intelektas, vėžio tyrimai, 
bendradarbiavimas saugumo ir teisingumo 
srityse, muitinės, vystymosi ir 
humanitarinės pagalba;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Pakeitimas 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. mano, kad veiksmingai kovojant 
su tarptautinių bendrovių ir turtingiausių 
asmenų vykdoma korupcija, mokesčių 
vengimu ir slėpimu, Komisijos 
skaičiavimu, į valstybių narių 
nacionalinius biudžetus būtų galima 
sugrąžinti 1 trilijoną EUR per metus; 
pažymi, kad Sąjungoje iš tiesų trūksta šios 
srities veiksmų; pabrėžia, kad reikia 
skubiai įsteigti Europos instituciją, kuri 
būtų įgaliota kovoti su mokestiniu 
sukčiavimu ir mokesčių slėpimu;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Pakeitimas 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
programą „Horizontas 2020“ sukuriama 
labai didelė Europos pridėtinė vertė, žymiai 
prisidedama prie žaliųjų technologijų 
kūrimo ir klimatui bei aplinkai palankių 
inovacijų plėtros ir kad taip dedami nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos ateities 
pamatai ir remiamas perėjimas prie labiau 
žiedinės ekonomikos; be to, pabrėžia šios 
programos vertingumą kitose svarbiose 
Europos mokslinių tyrimų srityse, pvz., 
skaitmeninimas ir vėžio tyrimai; todėl 
gerokai, t. y. dar 737,8 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų padidina 
programai „Horizontas 2020“ biudžeto 
projekte numatytą asignavimų sumą; taip 
pat pagal Finansinio reglamento 
15 straipsnio 3 dalį į glaudžiausiai su 
klimato srities mokslinių tyrimų projektais 
susijusias programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto eilutes įrašo 280,7 mln. EUR, t. y. 
visą dėl neįvykdytų mokslinių tyrimų 
projektų 2018 m. panaikintų įsipareigojimų 
asignavimų sumą, ir prašo Komisijos skirti 
ypatingam dėmesį tam, kad būtų 
užtikrintas sąžiningas šių lėšų geografinis 
paskirstymas;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
programą „Horizontas 2020“ sukuriama 
labai didelė Europos pridėtinė vertė, labai 
prisidedama prie žaliųjų technologijų 
kūrimo ir klimatui bei aplinkai palankių 
inovacijų plėtros ir kad taip dedami nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos ateities 
pamatai ir pagrindas išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimui, siekiant įvykdyti 
Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, ir 
remiamas perėjimas prie labiau žiedinės 
ekonomikos; be to, pabrėžia šios 
programos vertingumą kitose svarbiose 
Europos mokslinių tyrimų srityse, pvz., 
skaitmeninimas ir vėžio tyrimai; todėl 
gerokai, t. y. dar 737,8 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų padidina 
programai „Horizontas 2020“ biudžeto 
projekte numatytą asignavimų sumą; taip 
pat pagal Finansinio reglamento 
15 straipsnio 3 dalį į glaudžiausiai su 
klimato srities mokslinių tyrimų projektais 
susijusias programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto eilutes įrašo 280,7 mln. EUR, t. y. 
visą dėl neįvykdytų mokslinių tyrimų 
projektų 2018 m. panaikintų įsipareigojimų 
asignavimų sumą, ir prašo Komisijos skirti 
ypatingam dėmesį tam, kad būtų 
užtikrintas sąžiningas šių lėšų geografinis 
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16.10.2019 A9-0017/29

Pakeitimas 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina Sąjungą dėti daugiau 
pastangų skatinant sanglaudą ir socialinę 
konvergenciją Europoje; siūlo 
padvigubinti Europos socialinio fondo 
biudžetą, ypač Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo 
(EPLSAF) lėšas, kad Europoje būtų 
įveiktas skurdas;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Pakeitimas 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15b. mano, kad ES biudžete turėtų būti 
numatyta pakankamai išteklių 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai atokiausiuose Sąjungos 
regionuose pasiekti, taip pat SESV 
349 straipsnyje numatytoms konkrečioms 
priemonėms šiuose regionuose 
įgyvendinti, laikantis 2017 m. spalio 24 d. 
Komisijos komunikate „Sustiprinta ir 
atnaujinta strateginė partnerystė su 
atokiausiais ES regionais“ nustatytų 
tikslų ir principų;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Pakeitimas 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34a. priėmus susitarimą dėl naujojo 
Europos vyriausiojo prokuroro skyrimo, 
siūlo suteikti jo biurui didelių finansinių 
išteklių ir darbuotojų, kad 2020 m. 
pradėjusi darbą Europos prokuratūra 
galėtų veikti visu pajėgumu;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Pakeitimas 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40a. siūlo gerokai padidinti žmogaus 
socialinės raidos biudžeto eilutę, taip 
siekiant kompensuoti neseniai JAV 
priimtą sprendimą sumažinti finansavimą 
pasauliniam vystymuisi, ypač 
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 
reprodukcinės sveikatos srityje, 
finansavimą;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Pakeitimas 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 dalies c punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

c) Europos ombudsmenui įrašyti du 
papildomus AD kategorijos etatus, 
palyginti su 2020 m. biudžetu, ir šiek tiek 
sumažinti lėšas pagal tris biudžeto eilutes 
siekiant subalansuoti sumas, vėl įrašytas į 
kitas dvi eilutes;

c) Europos ombudsmenui įrašyti du 
papildomus AD kategorijos etatus, 
palyginti su 2020 m. biudžetu;

Or. en


