
 

AM\916215LT.doc  PE493.633v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

17.10.2012 A7-0313/49 

Pakeitimas  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. atmeta bet kokią galimybę mažinti 
kitos DFP išlaidas palyginti su 2007–
2013 m. DFP ir apgailestauja, kad kai 
kurios valstyb÷s nar÷s, įskaitant ir tas, 
kurios gauna daugiausia naudos iš 
bendrosios rinkos ir bendros politikos, 
primygtinai siekia tą padaryti; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/50 

Pakeitimas  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1b. mano, jog didel÷s ekonomikos kriz÷s ir 
padid÷jusių skirtumų ES laikotarpiu 
nepaprastai svarbu siekti žymiai padidinti 
– bent du kartus tiek, kiek numatyta 
dabar, Bendrijos biudžetą, kad būtų 
remiama ekonomin÷ ir socialin÷ 
sanglauda, ir radikaliai pakeisti l÷šų 
paskirstymą, sustiprinant l÷šų 
perskirstymo funkcijas; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/51 

Pakeitimas  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1c. mano, jog nepaprastai svarbu, kad 
įnašus numatytai sumai padidinti 
sudarytų didžiausias BNP ir didžiausias 
pajamas vienam gyventojui turinčių 
valstybių narių įmokos, pakeitus 
dabartinę įnašų sistemą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/52 

Pakeitimas  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 d dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1d. mano, kad nepaprastai svarbu didinti 
paramą valstybių narių, ypač tų, kurios 
jau patiria ekonomikos recesiją, 
investicijoms į infrastruktūrą, socialines 
sistemas, mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
pl÷trą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/53 

Pakeitimas  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 e dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1e. mano, kad reikia radikaliai keisti 
BŽŪP ir BŽP, siekiant: 

 – remti šalių gamybą ir investicijas, darbo 
vietų (su teis÷mis) kūrimą ir ekonominį, 
socialinį ir aplinkosauginį tvarumą; taip 
pat 

 – remti mažus ir vidutinius ūkius ir 
įmones (iš tikrųjų sąžiningas gamybos 
kainas), kooperatyvus ir kitas socialines 
organizacijas, atsižvelgiant į konkrečius 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s ypatumus ir 
užtikrinant apsirūpinimo maistu saugumą 
ir nepriklausomumą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/54 

Pakeitimas  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. mano, kad ES sanglaudos politika 
(struktūriniai fondai ir sanglaudos 
fondas) yra strategin÷ investicijų, tvaraus 
augimo ir konkurencingumo skatinimo 
priemon÷ ir pagrindinis Europos 
solidarumo ramstis, teikiantis 
neginčijamą papildomą naudą ES; 
atkreipia d÷mesį į tai, kad sanglaudos 
politikos finansavimas turi šalutinį 
poveikį visoms ES valstyb÷ms nar÷ms; 
primygtinai tvirtina, kad sanglaudos 
politika tur÷tų būti paremta stabiliu, tvirtu 
ir tvariu finansiniu pagrindu, kad gal÷tų 
pad÷ti veiksmingai mažinti 
makroekonominį disbalansą ES ir 
prisid÷ti prie ekonomin÷s, socialin÷s ir 
teritorin÷s sanglaudos; dar kartą 
patvirtina savo poziciją, kad atsižvelgiant į 
skubų poreikį užtikrinti viešąsias 
investicijas į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą sanglaudos politika tur÷tų 
būti finansuojama bent 2007–2013 m. 
lygiu ir toks finansavimas teikiamas 
visiems ES regionams, ypatingai 
atsižvelgiant į mažiau išsivysčiusius 
regionus; pritaria Komisijos pasiūlymui 
25 proc. visų sanglaudos politikai 
numatytų asignavimų skirti ESF;  

26. mano, kad nepaprastai svarbu didinti 
Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų, 
konkrečiai ESF, ir programų, tokių kaip 
programa „Progress“, l÷šas, ypatingą 
d÷mesį skiriant užimtumui (darbo vietoms 
su teis÷mis), lygioms teis÷ms ir 
galimyb÷ms ir siekiui panaikinti skurdą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/55 

Pakeitimas  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. mano, kad nepaprastai svarbu 
mažinti privalomąją nacionalinių įnašų 
dalį ir sumažinti ją iki ne daugiau kaip 
10 proc. projekto vert÷s (viešųjų ar 
privačiųjų išlaidų ar investicijų) visų 
pirma visoms sanglaudos šalims (toms 
šalims, kuriose BVP vienam gyventojui 
yra žemesnis už ES vidurkį); 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/56 

Pakeitimas  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. primena savo poziciją, kad, 
atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į 
kuriuos reaguoti raginama įgyvendinant 
BŽŪP, gausą, per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį tur÷tų būti 
išsaugotos bent 2013 m. biudžetiniais 
metais skirtos sumos; mano, kad vykdant 
naująją BŽŪP tur÷tų būti siekiama 
veiksmingesnio jos biudžeto paskirstymo, 
be kita ko, valstyb÷ms nar÷ms, regionams 
ir ūkininkams teisingai paskirstant 
tiesiogines išmokas ir kaimo pl÷tros 
asignavimus, kad būtų mažinamas 
dabartinis atotrūkis; atsižvelgdamas į tai, 
pabr÷žia svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP 
antrajam ramsčiui, ženkliai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo 
vietov÷se, didinant žem÷s ūkio pramon÷s 
efektyvumą bei konkurencingumą, visų 
pirma atsižvelgiant į strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus naujus uždavinius, taip 
pat valdant aplinką ir saugant biologinę 
įvairovę; 

27. primena savo poziciją, kad, 
atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į 
kuriuos reaguoti raginama įgyvendinant 
BŽŪP, gausą, per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį tur÷tų būti 
išsaugotos bent 2013 m. biudžetiniais 
metais skirtos sumos; mano, kad vykdant 
naująją BŽŪP tur÷tų būti siekiama 
veiksmingesnio jos biudžeto paskirstymo, 
be kita ko, valstyb÷ms nar÷ms, regionams 
ir ūkininkams teisingai paskirstant 
tiesiogines išmokas ir kaimo pl÷tros 
asignavimus, kad iki DFP pabaigos 
(2020 m.) būtų panaikintas dabartinis 
atotrūkis; atsižvelgdamas į tai, pabr÷žia 
svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP antrajam 
ramsčiui, ženkliai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo 
vietov÷se, didinant žem÷s ūkio pramon÷s 
efektyvumą bei konkurencingumą, visų 
pirma atsižvelgiant į strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus naujus uždavinius, taip 
pat valdant aplinką ir saugant biologinę 
įvairovę; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/57 

Pakeitimas  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. mano, kad reikia radikaliai keisti 
BŽŪP ir BŽP, siekiant: 

 – remti šalių gamybą ir investicijas, darbo 
vietų (su teis÷mis) kūrimą ir ekonominį, 
socialinį ir aplinkosauginį tvarumą; taip 
pat 

 – remti mažus ir vidutinius ūkius ir 
įmones (iš tikrųjų sąžiningas gamybos 
kainas), kooperatyvus ir kitas socialines 
organizacijas, atsižvelgiant į konkrečius 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s ypatumus ir 
užtikrinant apsirūpinimo maistu saugumą 
ir nepriklausomumą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/58 

Pakeitimas  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 33a. mano, kad nepaprastai svarbu iš 
esm÷s panaikinti karines išlaidas ir išor÷s 
reprezentacines išlaidas, represijas prieš 
emigrantus (įskaitant FRONTEX) ir 
propagandą; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/59 

Pakeitimas  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

2014–2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 68a. mano, kad bet kurie ir visi „nuosavi 
ištekliai“ gali būti nacionaliniai valstyb÷s 
nar÷s ištekliai, taigi, tiesiogiai ar 
netiesiogiai įmokos iš nacionalinių 
biudžetų į ES biudžetą; mano, jog labai 
svarbu, siekiant užtikrinti perskirstomąją 
biudžeto funkciją (ši funkcija labai svarbi 
siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintas 
sanglaudos principas), kad ES biudžetas 
būtų sudarytas iš proporcingų valstybių 
narių įnašų, atsižvelgiant į atitinkamas jų 
BNP, siekiant užtikrinti, kad didžiausias 
BNP turinčios valstyb÷s nar÷s 
proporcingai daugiau įneštų į biudžetą; 

Or. en 

 
 
 


