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2.3.2016 A8-0036/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į Komisijos Europos 

ekonomikos prognozę (2015 m. ruduo), 

kurioje nurodoma, kad vyksta nuosaikus 

atsigavimas, tačiau vis dar iki galo 

neišnaudojamos ES augimo galimybės; 

visgi pabrėžia, kad atsigavimą būtina 

stiprinti plėtojant pagrindinius augimo 

veiksnius, kad būtų galima paskatinti 

darbo vietų kūrimą ir vėl pasiekti visišką 

užimtumą, ir pažymi, kad ilgalaikio ir itin 

ilgalaikio nedarbo, visų pirma nedarbo 

Sąjungos neturtingiausiuose regionuose ir 

jaunimo nedarbo, lygis vis dar kelia 

susirūpinimą ir kad ES patiria pramonės 

restruktūrizacijos sunkumų; pažymi, kad 

dar esama Europos regionų ir valstybių 

narių ekonominio vystymosi skirtumų, ir 

atkreipia dėmesį į atotrūkį tarp 

vargingiausių ir turtingiausių Europos 

gyventojų; be to, atkreipia dėmesį į 

iškilusias naujas problemas, kaip antai 

riziką, kad sulėtės augimas 

besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse ir pasaulinė prekyba, taip pat 

ypatingą spaudimą, atsiradusį dėl Kinijos 

rinkų nepastovumo, būtinybę įveikti 

migrantų ir pabėgėlių krizę ir besitęsiančią 

geopolitinę įtampą; 

3. apgailestauja dėl to, kad Komisijos 

Europos ekonomikos prognozėje (2015 m. 

ruduo) nurodoma, kad vyksta nuosaikus 

atsigavimas, nors Europos ekonomikos 

padėtis išlieka labai sudėtinga, nes esama 

ilgalaikio ir itin ilgalaikio nedarbo, visų 

pirma nedarbo Sąjungos neturtingiausiuose 

regionuose ir jaunimo nedarbo; pažymi, 

kad dar esama Europos regionų ir valstybių 

narių ekonominio vystymosi skirtumų ir 

makroekonominio disbalanso, kurį sukėlė 

bendra valiuta, ir atkreipia dėmesį į 

atotrūkį tarp vargingiausių ir turtingiausių 

Europos gyventojų; be to, atkreipia dėmesį 

į iškilusias naujas problemas, kaip antai 

riziką, kad sulėtės augimas 

besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse ir pasaulinė prekyba, būtinybę 

įveikti migrantų ir pabėgėlių krizę ir 

besitęsiančią geopolitinę įtampą; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Pakeitimas 9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 

2016 m. metinę augimo apžvalgą; yra 

tvirtai įsitikinęs, kad investicijų 

skatinimas, be kita ko, geriau 

koordinuojant viešųjų ir privačiųjų 

investicijų didinimą ir daugiausia dėmesio 

skiriant strategijos „Europa 2020“ 

tikslams, yra tinkamas politinis atsakas 

siekiant labiau subalansuotos ekonomikos 

politikos; mano, kad į šiuos du aspektus 

turėtų būti atsižvelgta rengiant 2017 m. 

biudžeto projektą, nes tai turėtų padėti 

nustatyti prioritetus atsižvelgiant į 

ekonomines aplinkybes; todėl ragina 

užtikrinti didesnę Europos ekonominės 

politikos koordinavimo semestro ir 

Sąjungos biudžeto sąsają Sąjungos 

lygmeniu, nes tai taip pat yra kertinis 

stabilios euro zonos elementas; 

4. apgailestauja dėl Komisijos 2016 m. 

metinės augimo apžvalgos paketo ir 

laikosi nuomonės, kad pasiūlytas 

struktūrinės reformos ir fiskalinės 

atsakomybės politikos priemonių derinys 

yra tos pačios pragaištingos strategijos, 

numatytos visose ankstesnėse metinėse 

augimo apžvalgose, kurią taikant 

nepavyko užtikrinti jokio reikšmingo 
ekonomikos atsigavimo, atkartojimas; 

mano, kad, siekiant nekartoti tų pačių 

klaidų, į šiuos du aspektus turėtų būti 

atsižvelgta rengiant 2017 m. biudžeto 

projektą ir vietoj jų turėtų būti nustatyti 

nauji prioritetai, pasirenkant kitokį 

ekonominį požiūrį; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

Komisijos pastangas, dedamas siekiant, 

kad daugiau Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšų būtų naudojama 

remiant pagrindinius prioritetinius tikslus, 

nustatytus konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose; atkreipia dėmesį į 

Komisijos pasiūlymą dėl Struktūrinių 

reformų rėmimo programos parengimo ir 

primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 

kad lėšos bus naudojamas ekonominei, 

socialinei ir teritorinei sanglaudai 

stiprinti, kaip numatyta Sutarties dėl ES 

veikimo 174 straipsnyje; 

5. atsižvelgdamas į tai, apgailestauja dėl 

Komisijos pastangų, dedamų siekiant, kad 

daugiau Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų lėšų būtų naudojama remiant 

pagrindinius prioritetinius tikslus, 

nustatytus konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose, ir griežtai nepritaria 

Komisijos pasiūlymui dėl Struktūrinių 

reformų rėmimo programos parengimo; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Pakeitimas 11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. apgailestauja, kad Sąjungos biudžetas 

pastaraisiais metais papildomai nukentėjo 

dėl valstybių narių dviveidžio elgesio, nes 

jos pradėjo laikyti savo indėlį į Sąjungos 

biudžetą našta ir traktuoti jį kaip 

koreguojamą kintamąjį; todėl ragina 

užtikrinti didesnį lankstumą kalbant apie 

valstybių narių tam tikrose srityse 

patiriamas išlaidas, pavyzdžiui, investicijas 

į Europos strateginių investicijų fondą 

(ESIF) ir kovą su nedarbu, skurdu ir 

nelygybe, be kita ko, atsižvelgiant į poreikį 

įveikti kylančias grėsmes saugumui ir 

migrantų ir pabėgėlių krizę; pažymi, kad 

ES biudžetas, kaip investicijų biudžetas, 

gali užtikrinti itin didelę pridėtinę vertę, 

nes juo naudojantis skatinamas augimas, 

konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas 

valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į tai, 

kad valstybių narių įnašai į Sąjungos 

biudžetą neturi būti laikomi kintamuoju, 

kuris koreguojamas atsižvelgiant į 

makroekonomines sąlygas; taip pat 

primena pridėtinę Sąjungos biudžeto vertę 

užtikrinant sąveiką ir masto ekonomiją; 

atkreipia dėmesį į ypatingą izoliuotų ir 

atokių regionų padėtį ir mano, kad 

apskaičiuojant valstybių narių struktūrinį 

deficitą neturėtų būti atsižvelgiama į jų 

įnašus į ES biudžetą; 

6. ragina užtikrinti didesnį lankstumą 

kalbant apie valstybių narių tam tikrose 

srityse patiriamas išlaidas, pavyzdžiui, 

viešąsias investicijas į tyrimus ir plėtrą bei 

tvarius infrastruktūros projektus, taip pat 
kovą su nedarbu, skurdu ir nelygybe, be 

kita ko, atsižvelgiant į poreikį įveikti 

kylančias grėsmes saugumui ir migrantų ir 

pabėgėlių krizę; pažymi, kad ES biudžetas, 

kaip investicijų biudžetas, gali užtikrinti 

pridėtinę vertę, nes juo naudojantis 

skatinamas augimas ir darbo vietų kūrimas 

valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į tai, 

kad valstybių narių įnašai į Sąjungos 

biudžetą neturi būti laikomi kintamuoju, 

kuris koreguojamas atsižvelgiant į 

makroekonomines sąlygas; atkreipia 

dėmesį į ypatingą izoliuotų ir atokių 

regionų padėtį ir mano, kad apskaičiuojant 

valstybių narių struktūrinį deficitą neturėtų 

būti atsižvelgiama į jų įnašus į ES biudžetą; 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Pakeitimas 12 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pažymi, kad pastaraisiais metais 

Sąjungai teko patirti daugybę krizių ir kad 

joms įveikti būtinas holistinis sprendimas; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungoje ir 

kaimyninėse šalyse patiriama pabėgėlių 

krizė, kilusi dėl konflikto Sirijoje, dar nėra 

įveikta; pažymi, kad, staigiai ir labai 

išaugus į Sąjungą prašyti prieglobsčio 

keliaujančių pabėgėlių ir migrantų skaičiui, 

ši krizė sparčiai paaštrėjo 2015 m. ir toliau 

tęsiasi 2016 m.; pabrėžia, kad tai taip pat 

turėjo įtakos vidaus krizei; pabrėžia, kad 

reaguojant į krizę iš Sąjungos biudžeto 

buvo nedelsiant skirta lėšų ir kad 

biudžetas turėtų būti itin padidintas, kad 

būtų galima veiksmingai finansuoti ES 

politikos priemones, taikomas siekiant 

įveikti šią krizę, ir kad jis turėtų būti 

Europos lygmens sprendimo, kaip 

sureguliuoti šią ekstremaliąją situaciją 

ateityje, dalis; 

8. pažymi, kad pastaraisiais metais 

valstybėms narėms teko patirti daugybę 

krizių ir kad joms įveikti būtina rasti 

sprendimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse patiriama 

pabėgėlių krizė, kilusi dėl konflikto 

Sirijoje, dar nėra įveikta; pažymi, kad, 

staigiai ir labai išaugus į Sąjungą prašyti 

prieglobsčio keliaujančių pabėgėlių ir 

migrantų skaičiui, ši krizė sparčiai 

paaštrėjo 2015 m. ir toliau tęsiasi 2016 m.; 

pabrėžia, kad tai taip pat turėjo įtakos 

vidaus krizei; pabrėžia, kad buvo bandoma 

nedelsiant reaguoti į krizę pasitelkiant 

Sąjungos biudžetą ir kad biudžetas turėtų 

būti iš esmės perorientuotas, kad būtų 

galima veiksmingai finansuoti ES politikos 

priemones, taikomas siekiant įveikti šią 

krizę, ir kad jis turėtų būti pasaulinio 

sprendimo, kaip sureguliuoti šią 

ekstremaliąją situaciją ateityje, dalis; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Pakeitimas 13 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. palankiai vertina tai, kad patvirtintas 

Europos strateginių investicijų fondas 

(ESIF), nes jis bus viena iš pagrindinių 

priemonių didinant ES lygmens 

investicijas ir padės skatinti darbo vietų 

kūrimą; su pasitenkinimu pažymi, kad jau 

patvirtinta daug projektų ir EIF veiksmų 

ir pastebima ESIF ir programos 

„Horizontas 2020“ sąveika; ragina 

Komisiją aktyviai skatinti įvairių ES 

fondų sąveiką ir sukurti stebėjimo 

sistemą, kad būtų galima nustatyti ES 

finansavimo derinimo atvejus; pabrėžia, 

kad reikia tinkamai taikyti rezultatų 

suvestinę; ragina valstybes nares ir 

privačius subjektus visapusiškai 

pasinaudoti per ESIF teikiamais 

finansiniais ištekliais; primena, kad 

Sąjungos biudžetas sudaro investicijų 

plano pagrindą, nes iš jo skiriama 

reikalinga 8 mlrd. EUR įsipareigojimų ir 

mokėjimų asignavimų suma ESIF 

garantiniam fondui aprūpinti, iš kurios 

3,38 mlrd. EUR jau buvo mobilizuoti 

pagal 2015 m. ir 2016 m. biudžetus; 

primena, kad šiuo tikslu 2016 m. buvo 

visiškai išnaudota bendroji įsipareigojimų 

marža, ir pažymi, kad, kaip nurodyta 

ESIF finansinėje teisės akto pasiūlymo 

pažymoje, Komisija numato panašų 

scenarijų 2017 m. biudžeto projekte; 

10. pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl 

ESIF, kuris nesuteikia jokių paskatų 

Europos ekonomikai; apgailestauja, kad 

dauguma pasiūlytų projektų – jau 

suplanuotos infrastruktūros investicijos, 

kurios nesukuria jokios tikros pridėtinės 

vertės; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 

kad kai kurie ESIF projektai yra 

nesuderinami su tvaraus vystymosi 

koncepcija ir jais neužtikrinamas 

papildomumas; mano, kad geriausia būtų 

didinti viešųjų investicijų produktyvumą 

nacionaliniu lygmeniu, nedelsiant 

suteikiant leidimą netaikyti biudžeto 

taisyklių produktyvioms viešosioms 

investicijoms; 
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pakartoja savo įsipareigojimą per metinę 

biudžeto procedūrą padidinti lėšas 

programai „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei, kad 

būtų galima kuo labiau kompensuoti lėšų 

sumažinimą, dėl kurio sutarta per ESIF 

derybas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Pakeitimas 14 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. mano, kad visų pirma Jaunimo 

užimtumo iniciatyva (JUI) yra esminis 

indėlis siekiant Sąjungos prioritetinio su 

darbo vietomis ir augimu susijusio tikslo; 

pakartoja savo įsipareigojimą dėl tolesnio 

šios programos finansavimo siekiant ją 

plėsti ir taip suteikti didesnei daliai 

jaunimo, įskaitant į ES atvykstančius 

jaunus migrantus, galimybių veiksmingai 

patekti į darbo rinką gaunant geros 

kokybės darbo, tęstinio mokymosi ar 

pameistrystės pasiūlymą; apgailestauja, 

kad derybose dėl 2016 m. ES biudžeto 

nebuvo skirta naujų įsipareigojimų 

asignavimų tolesniam JUI finansavimui, 

nors jaunimo nedarbas ES išlieka itin 

aukštas; primena, kad šio tikslo būtina 

siekti kartu tenkinant poreikį skatinti 

jaunimo judumą, kuris remiamas pagal 

programą „Erasmus +“; pabrėžia bendro 

trijų institucijų (Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos) pareiškimo dėl 2016 m. 

biudžeto svarbą; šiame pareiškime 

teigiama, kad „jaunimo nedarbo mažinimas 

tebėra vienu iš svarbių ir bendrų politinių 

prioritetų“, ir kad trys institucijos šiuo 

tikslu „dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo 

veiksmingiau panaudoti turimas biudžeto 

lėšas šiai problemai spręsti, visų pirma 

skiriant jas Jaunimo užimtumo 

iniciatyvai“; pažymi, kad nepaisant to, kad 

12. apgailestauja dėl to, kad įgyvendinant 

Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) 

nepavyko iš esmės prisidėti siekiant 

Sąjungos prioritetinio su darbo vietomis ir 

augimu susijusio tikslo; pakartoja savo 

įsipareigojimą dėl šios programos veikimo 

ir veiksmingumo peržiūros siekiant ją 

plėsti ir taip suteikti didesnei daliai 

jaunimo, įskaitant į ES atvykstančius 

jaunus migrantus, galimybių veiksmingai 

patekti į darbo rinką gaunant geros 

kokybės darbo, tęstinio mokymosi ar 

pameistrystės pasiūlymą; apgailestauja dėl 

to, kad, nors JUI įgyvendinama jau 

daugiau nei dveji metai, jaunimo nedarbas 

ES išlieka itin aukštas; primena, kad šio 

tikslo būtina siekti kartu tenkinant poreikį 

skatinti jaunimo judumą, kuris remiamas 

pagal programą „Erasmus +“; pabrėžia 

bendro trijų institucijų (Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos) pareiškimo dėl 

2016 m. biudžeto svarbą; šiame pareiškime 

teigiama, kad „jaunimo nedarbo mažinimas 

tebėra vienu iš svarbių ir bendrų politinių 

prioritetų“, ir kad trys institucijos šiuo 

tikslu „dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo 

veiksmingiau panaudoti turimas biudžeto 

lėšas šiai problemai spręsti, visų pirma 

skiriant jas Jaunimo užimtumo 

iniciatyvai“; pažymi, kad nepaisant to, kad 

iš pradžių vėluota įgyvendinti šią iniciatyvą 
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iš pradžių vėluota įgyvendinti šią iniciatyvą 

ir nuolat buvo delsiama skirti už JUI 

veiksmų programas atsakingas institucijas 

daugelyje valstybių narių, dabartiniai 

įgyvendinimo duomenys rodo visiško lėšų 

panaudojimo pajėgumus; ragina Komisiją 

pateikti savo JUI vertinimą ne vėliau kaip 

2016 m. balandžio mėn. pabaigoje ir bet 

kuriuo atveju laiku, kad 2017 m. ES 

biudžete būtų atsižvelgta į tai, kad 

programa tęsiama; pabrėžia, kad atliekant 

DFP laikotarpio vidurio peržiūrą bus 

priimtas ilgalaikis sprendimas dėl JUI 

finansavimo iki 2020 m. pasinaudojant 

naujais įsipareigojimų asignavimais; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog svarbu, 

kad Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (EGF) 

parama būtų skiriama ne vyresniems nei 

25 m. amžiaus nesimokantiems ir 

nedirbantiems jaunuoliams (NEET), kurių 

skaičius būtų toks kaip ir paramą 

gaunančių darbuotojų regionuose, kuriuose 

didelis jaunimo nedarbo lygis; 

ir nuolat buvo delsiama skirti už JUI 

veiksmų programas atsakingas institucijas 

daugelyje valstybių narių, dabartiniai 

įgyvendinimo duomenys rodo visiško lėšų 

panaudojimo pajėgumus; ragina Komisiją 

pateikti savo JUI vertinimą ne vėliau kaip 

2016 m. balandžio mėn. pabaigoje ir bet 

kuriuo atveju laiku, kad 2017 m. ES 

biudžete būtų atsižvelgta į tai, kad 

programa tęsiama; pabrėžia, kad atliekant 

DFP laikotarpio vidurio peržiūrą bus 

priimtas ilgalaikis sprendimas dėl JUI 

finansavimo iki 2020 m. pasinaudojant 

naujais įsipareigojimų asignavimais; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog svarbu, 

kad Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (EGF) 

parama būtų skiriama ne vyresniems nei 

25 m. amžiaus nesimokantiems ir 

nedirbantiems jaunuoliams (NEET), kurių 

skaičius būtų toks kaip ir paramą 

gaunančių darbuotojų regionuose, kuriuose 

didelis jaunimo nedarbo lygis; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Pakeitimas 15 

Marco Zanni, Marco Valli 

eEFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena Europos agentūrų svarbą, 

viena vertus, užtikrinant, kad būtų 

įgyvendinti Europos teisės aktai ir kartu 

pasiekta ES politikos tikslų, susijusių su 

konkurencingumu, augimu ir užimtumu, 
ir, antra vertus, valdant dabartinę 

migracijos ir pabėgėlių krizę; todėl 

primygtinai ragina, kad būtų skirta 

pakankami žmogiškųjų išteklių ir 

finansinių lėšų administracinėms ir 

veiklos išlaidoms padengti, kad agentūros 

galėtų vykdyti joms pavestas užduotis ir 

pasiekti kuo geresnių rezultatų; primena, 

kad dėl migracijos ir pabėgėlių krizės 

buvo padidintas teisingumo ir vidaus 

reikalų srities agentūrų personalas ir 

išaugo joms skirti asignavimai 2015 m. ir 

2016 m. biudžetuose; vis dėlto pabrėžia, 

kad dar reikės padidinti ir 2017 m. 

biudžetą, kad šios agentūros galėtų 

susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu ir 

atlikti papildomas užduotis; be to, ragina 

Komisiją pateikti atnaujintą ir 

konsoliduotą informaciją ir vidutinės 

trukmės ir ilgalaikę su šiomis 

agentūromis susijusią strategiją; 

14. ragina atlikti visapusišką Europos 

agentūrų vaidmens peržiūrą ir iškelti 

klausimą, ar ne geriau būtų jų užduotis ir 

tikslus pavesti esamiems Komisijos 

generaliniams direktoratams, kad būtų 

išvengta vaidmenų ir išlaidų dubliavimosi 

ir padidintas skaidrumas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Pakeitimas 16 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. ragina sumažinti ES administracines 

išlaidas, atsižvelgiant į keliose valstybėse 

narėse taikomus ekonominius 

apribojimus; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Pakeitimas 17 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pripažįsta, kad, nors siekiant įveikti 

migracijos ir pabėgėlių krizę mobilizuota 

daug biudžeto išteklių, kurie buvo 

paskirstyti 2015 m. ir 2016 m., vis dar 

nerasta sprendimo, kaip tai padaryti nei 

Sąjungos viduje, nei išorėje, t. y. pabėgėlių 

kilmės šalyse; visgi pabrėžia, kad, siekiant 

įveikti šią krizę, biudžeto lėšų nepakanka ir 

būtini nemaži papildomi finansiniai 

ištekliai, nes pabėgėlių ir migrantų 

skaičiaus didėjimas negali būti laikomas 

laikinu reiškiniu; pabrėžia, kad ilgalaikius 

sprendimus turėtų būti siekiama rasti ne tik 

vykdant metinę biudžeto procedūrą, bet ir 

atliekant būsimą daugiametės finansinės 

programos laikotarpio vidurio peržiūrą; 

primygtinai ragina Komisiją pateikti 

vidutinės trukmės ir ilgalaikį politinį ir 

finansinį planą, kaip reaguoti į migracijos 

krizę ir poveikį 2017 m. biudžetui; pažymi, 

kad visos ES finansuojamos priemonės 

turėtų būti laikomos investicijomis, 

skirtomis pabėgėlių ir migracijos 

problemoms spręsti; pabrėžia, kad reikia 

šalinti pagrindines migracijos reiškinio 

priežastis gerinant gyvenimo sąlygas ir 

visų pirma užtikrinant geresnį išsilavinimą 

ir medicinos paslaugas, taip pat labiau 

remiant investicijas į infrastruktūrą 

migrantų kilmės šalyse arba šalyse, kuriose 

jie pirmiausia ieško prieglobsčio; pabrėžia, 

17. pripažįsta, kad, nors siekiant įveikti 

migracijos ir pabėgėlių krizę mobilizuota 

daug biudžeto išteklių, kurie buvo 

paskirstyti 2015 m. ir 2016 m., vis dar 

nerasta sprendimo, kaip tai padaryti nei 

Sąjungos viduje, nei išorėje, t. y. pabėgėlių 

kilmės šalyse; visgi pabrėžia, kad, siekiant 

įveikti šią krizę, biudžeto lėšų nepakanka ir 

kad nemaži papildomi finansiniai ištekliai 

turėtų būti perskirstyti iš kitų biudžeto 

eilučių, nes pabėgėlių ir migrantų skaičiaus 

didėjimas negali būti laikomas laikinu 

reiškiniu; pabrėžia, kad ilgalaikius 

sprendimus turėtų būti siekiama rasti ne tik 

vykdant metinę biudžeto procedūrą, bet ir 

atliekant būsimą daugiametės finansinės 

programos laikotarpio vidurio peržiūrą; 

primygtinai ragina Komisiją pateikti 

vidutinės trukmės ir ilgalaikį politinį ir 

finansinį planą, kaip reaguoti į migracijos 

krizę ir poveikį 2017 m. biudžetui; pažymi, 

kad visos ES finansuojamos priemonės 

turėtų būti laikomos investicijomis, 

skirtomis pabėgėlių ir migracijos 

problemoms spręsti; pabrėžia, kad reikia 

šalinti pagrindines migracijos reiškinio 

priežastis gerinant gyvenimo sąlygas ir 

visų pirma užtikrinant geresnį išsilavinimą 

ir medicinos paslaugas, taip pat labiau 

remiant investicijas į infrastruktūrą 

migrantų kilmės šalyse arba šalyse, kuriose 
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kad dėl to, jog skiriama lėšų migracijos ir 

pabėgėlių krizei įveikti, neturėtų būti 

daroma neigiamos įtakos arba trukdoma 

kitų svarbių sričių ES politikos 

įgyvendinimui; 

jie pirmiausia ieško prieglobsčio; pabrėžia, 

kad dėl to, jog skiriama lėšų migracijos ir 

pabėgėlių krizei įveikti, neturėtų būti 

daroma neigiamos įtakos arba trukdoma 

kitų svarbių sričių ES politikos 

įgyvendinimui; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Pakeitimas 18 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. palankiai vertina numatytos Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonės, kuriai 

skiriama 3 mlrd. EUR, principą ir tikslus ir 

primygtinai ragina kiekvieną valstybę 

narę vykdyti savo politinius 

įsipareigojimus ir suteikti atitinkamą 

finansinę paramą Pabėgėlių Turkijoje 

rėmimo priemonei; yra tvirtai pasiryžęs 

taikyti visas politines ir institucines 

spaudimo priemones, kad užtikrintų, kad 

valstybės narės vykdys savo įsipareigojimą 

skirti įnašus Regioniniam patikos fondui 

Sirijoje, Skubiosios pagalbos Afrikai 

patikos fondui ir Pabėgėlių Turkijoje 

rėmimo priemonei; tikisi, kad Komisija 

paaiškins, kaip reikėtų skirti Sąjungos 

įnašą atsižvelgiant į atitinkamas 2016 m. ir 

2017 m. Sąjungos biudžeto viršutines 

ribas; kritikuoja, kad Taryba ir Komisija 

Parlamento neįtraukė į priemonės 

nustatymo ir Sąjungos įnašo mobilizavimo 

aptarimo procesą, kaip matyti iš Komisijos 

pareiškimo, kad ji Sąjungos įnašą ketina 

finansuoti perskirstydama neseniai priimto 

2016 m. Sąjungos biudžeto lėšas ir iš 

anksto pasinaudodama 2017 m. biudžeto 

maržomis; taip pat pabrėžia, kad reikia 

padidinti ES išorės veiksmams skiriamų 

lėšų naudojimo poveikį; ragina Komisiją 

parengti pasiūlymus, kaip galima padidinti 

ES išorės finansavimo priemonių sąveiką ir 

21. reiškia susirūpinimą dėl Pabėgėlių 

Turkijoje rėmimo priemonės, kuriai 

skiriama 3 mlrd. EUR, ir dėl to, kaip ji bus 

naudojama Turkijos valdžios institucijų; 

ragina atidžiai ir nuosekliai stebėti šias 

lėšas; yra pasiryžęs taikyti visas politines ir 

institucines spaudimo priemones, kad 

užtikrintų, kad valstybės narės vykdys savo 

įsipareigojimą skirti įnašus Regioniniam 

patikos fondui Sirijoje, Skubiosios 

pagalbos Afrikai patikos fondui ir 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei; 

tikisi, kad Komisija paaiškins, kaip reikėtų 

skirti Sąjungos įnašą atsižvelgiant į 

atitinkamas 2016 m. ir 2017 m. Sąjungos 

biudžeto viršutines ribas; kritikuoja, kad 

Taryba ir Komisija Parlamento neįtraukė į 

priemonės nustatymo ir Sąjungos įnašo 

mobilizavimo aptarimo procesą, kaip 

matyti iš Komisijos pareiškimo, kad ji 

Sąjungos įnašą ketina finansuoti 

perskirstydama neseniai priimto 2016 m. 

Sąjungos biudžeto lėšas ir iš anksto 

pasinaudodama 2017 m. biudžeto 

maržomis; taip pat pabrėžia, kad reikia 

padidinti ES išorės veiksmams skiriamų 

lėšų naudojimo poveikį; ragina Komisiją 

parengti pasiūlymus, kaip galima padidinti 

ES išorės finansavimo priemonių sąveiką ir 

labiau suderinti jų strategines koncepcijas; 

mano, kad kalbant apie minėtus patikos 
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labiau suderinti jų strategines koncepcijas; 

mano, kad kalbant apie minėtus patikos 

fondus ir Pabėgėlių rėmimo priemonę, 

pasakytina, kad jie nėra įtraukiami į ES 

biudžetą, bet ir nėra į jį neįtraukiami, todėl 

neužtikrinama pagal Bendrijos metodą 

įtvirtinta būtina atskaitomybė ir 

demokratinis procesas, taigi ketina atidžiai 

stebėti fondų ir priemonės steigimą ir jų 

naudojimą; pabrėžia, kad minėtais 

veiksmais akivaizdžiai pažeidžiamos 

Parlamento, kaip vienos iš biudžeto 

valdymo institucijų, teisės; 

fondus ir Pabėgėlių rėmimo priemonę, 

pasakytina, kad jie nėra įtraukiami į ES 

biudžetą, bet ir nėra į jį neįtraukiami, todėl 

neužtikrinama pagal Bendrijos metodą 

įtvirtinta būtina atskaitomybė ir 

demokratinis procesas, taigi ketina atidžiai 

stebėti fondų ir priemonės steigimą ir jų 

naudojimą; pabrėžia, kad minėtais 

veiksmais akivaizdžiai pažeidžiamos 

Parlamento, kaip vienos iš biudžeto 

valdymo institucijų, teisės; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Pakeitimas 19 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pabrėžia, kad tikimasi, jog Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų lėšų 

panaudojimo sparta išaugs 2017 m., ir 

įspėja, kad biudžete nebūtų numatyta per 

mažai mokėjimų asignavimų atsižvelgiant 

į šį padidėsiantį lėšų panaudojimo lygį; 

ragina Komisiją biudžeto projekte 

numatyti reikalingo dydžio mokėjimus; 

išreiškia susirūpinimą dėl to, kad vėlai 

buvo priimtos veiksmų programos ir kad 

kyla rizika, kad antroje DFP laikotarpio 

pusėje iš naujo susikaups neapmokėtos 

sąskaitos; ragina Komisiją aktyviai 

bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 

skatina jas dėti visas įmanomas pastangas 

siekiant skubiai paskirti už programas 

atsakingas institucijas, nes jų nebuvimas 

buvo pagrindinė dabartinių vėlavimų 

priežastis; palankiai vertina tai, kad 

Komisija pasirengusi glaudžiai 

bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, 

jei jos to prašytų, visų pirma, jei reikėtų 

pakoreguoti veiklos programas, siekiant 

užtikrinti stipresnę sąveiką tuomet, kai, 

naudojantis Europos struktūrinių ir 

investicijų fondais, sprendžiamos vidaus 

problemos, susijusios su pabėgėlių krize; 

25. ragina nedidinti Europos Sąjungos 

biudžeto įsipareigojimų asignavimų tol, 

kol nebus visiškai stabilizuotas 

vėluojančių neįvykdytų mokėjimų 

prašymų skaičius; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Pakeitimas 20 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. pakartoja savo poziciją, kad pritaria 

būtinai išsamiai Sąjungos nuosavų išteklių 

sistemos reformai ir didžiausią politinę 

svarbą teikia Aukšto lygio grupės nuosavų 

išteklių klausimais, kuri įsteigta remiantis 

susitarimu dėl 2014–2020 m. DFP, 

darbui; tikisi, kad Komisija ir Taryba 

atsižvelgs į galutinius rezultatus, kurių 

tikimasi sulaukti iki 2016 m. pabaigos, 

įskaitant visus naujų nuosavų išteklių 

pasiūlymus; primena, kad pagrindinis 

nuosavų išteklių reformos siekis –

 užtikrinti, kad Sąjungos biudžeto įplaukos 

būtų labiau nepriklausomos, stabilesnės, 

paprastesnės, sąžiningesnės, tvaresnės ir 

labiau numatomos, taip pat sumažinti 

pernelyg didelių išlaidų, patiriamų 

nacionalinių biudžetų, naštą ir didinti 

skaidrumą piliečiams nedidinant bendros jų 

mokesčių naštos; mano, kad, norint turėti 

visiškai nepriklausomą ES biudžetą, būtina 

numatyti tikrus nuosavus išteklius; 

31. pakartoja savo poziciją, kad pritaria 

būtinai išsamiai Sąjungos nuosavų išteklių 

sistemos reformai; tikisi, kad Komisija ir 

Taryba atsižvelgs į galutinius rezultatus, 

kurių tikimasi sulaukti iki 2016 m. 

pabaigos, įskaitant visus naujų nuosavų 

išteklių pasiūlymus; primena, kad 

pagrindinis nuosavų išteklių reformos 

siekis – užtikrinti, kad Sąjungos biudžeto 

įplaukos būtų labiau nepriklausomos, 

stabilesnės, paprastesnės, sąžiningesnės, 

tvaresnės ir labiau numatomos, taip pat 

sumažinti pernelyg didelių išlaidų, 

patiriamų nacionalinių biudžetų, naštą ir 

didinti skaidrumą piliečiams nedidinant 

bendros jų mokesčių naštos; mano, kad, 

norint turėti visiškai nepriklausomą ES 

biudžetą, būtina numatyti tikrus nuosavus 

išteklius; 

Or. en 

 

 


