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3.7.2017 A8-0249/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. mano, kad Komisijos pasiūlymas 

turėtų sudaryti galimybes ES užtikrinti 

tvarų ekonomikos augimą ir kurti darbo 

vietas, kartu užtikrinant jos piliečių 

saugumą; pabrėžia, kad būtina baigti 

taikyti griežtas taupymo priemones, kad 

vienu metu būtų galima tinkamai ir 

veiksmingai reaguoti į įvairaus pobūdžio 

krizes; primena, kad būtina laikytis 

solidarumo principo, ir ragina Komisiją 

kuo mažiau leisti lėšų tiems projektams, 

kurie iki šiol neatnešė realios pridėtinės 

vertės; pabrėžia, kad svarbu finansuoti 

projektus, kuriais valstybėms narėms 

užtikrinama reali ekonominė, socialinė ir 

aplinkosaugos pridėtinė vertė, nes lėšos 

neturėtų būti naudojamos prieštaringiems 

ar lėšas švaistantiems projektams 

finansuoti; pabrėžia, kad nei ES 

biudžetas, nei kokia kita finansinė 

priemonė neturėtų būti naudojama 

veiklai, į kurią įsitraukę organizuoto 

nusikalstamumo arba terorizmo atstovai, 

finansuoti;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. palankiai vertina Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) 

vaidmenį siekiant sumažinti investicijų 

trūkumą visoje ES ir tarp ES teritorijų, 

taip pat padedant įgyvendinti strategines 

investicijas, kurios suteiktų didelę 

pridėtinę vertę ekonomikai, aplinkai ir 

visuomenei; todėl pritaria tam, kad jo 

veikla būtų pratęsta iki 2020 m.; pabrėžia 

greitą lėšų įsisavinimą ESIF MVĮ linijoje 

ir palankiai vertina numatomą jos 

išplėtimą; tačiau apgailestauja, kad nėra 

holistinio požiūrio į MVĮ finansavimą, 

kuris padėtų aiškiai apžvelgti visas turimas 

lėšas; atkreipia dėmesį į savo poziciją 

vykstančiose teisėkūros derybose, kad 

esamų ES programų lėšos daugiau neturėtų 

būti mažinamos siekiant finansuoti šį 

pratęsimą; mano, kad ESIF, kurio garantijų 

fondas yra daugiausiai finansuojamas iš ES 

biudžeto, lėšomis neturėtų būti remiami 

subjektai, įsisteigę šalyse ir teritorijose 

arba priklausantys šalims ir teritorijoms, 

kurios pagal atitinkamą ES politiką 

įtrauktos į nebendradarbiaujančių šalių ir 

teritorijų sąrašą, arba kurie veiksmingai 

neatitinka ES arba tarptautinių mokesčių 

standartų dėl skaidrumo ir informacijos 

mainų;  

6. pabrėžia, kad Europos strateginių 

investicijų fondui (ESIF) nepavyko 

veiksmingai sumažinti investicijų trūkumo 

Europoje, ir kad iki šiol pasiekti rezultatai 

yra nereikšmingi ir neturi jokios 

papildomos ekonominės, aplinkos ar 

socialinės pridėtinės vertės, palyginti su 

esamomis EIB programomis; 

apgailestauja, kad Komisija siūlo ESIF 

veiklą pratęsti iki 2020 m.; apgailestauja, 

kad nėra holistinio požiūrio į MVĮ 

finansavimą, kuris padėtų aiškiai apžvelgti 

visas turimas lėšas; atkreipia dėmesį į savo 

poziciją vykstančiose teisėkūros derybose, 

kad esamų ES programų lėšos daugiau 

neturėtų būti mažinamos siekiant 

finansuoti ESIF pratęsimą; mano, kad 

ESIF, kurio garantijų fondas yra 

daugiausiai finansuojamas iš ES biudžeto, 

lėšomis neturėtų būti remiami subjektai, 

įsisteigę šalyse ir teritorijose arba 

priklausantys šalims ir teritorijoms, kurios 

pagal atitinkamą ES politiką įtrauktos į 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 

sąrašą, arba kurie veiksmingai neatitinka 

ES arba tarptautinių mokesčių standartų dėl 

skaidrumo ir informacijos mainų;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 

neatsižvelgė į Parlamento prašymą, kad ji 

pateiktų vertinimą ir atitinkamus 

pasiūlymus dėl akcijos „Europos tinklo 

„Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio 

proga“; mano, kad tokie pasiūlymai turi 

potencialą paskatinti europinę savimonę 

ir tapatybę; tačiau pabrėžia, kad bet kokie 

nauji projektai turi būti finansuojami 

numatant naujus finansinius išteklius ir 

nedarant poveikio esamoms programoms 
ir socialiniu požiūriu turėtų būti kuo 

įtraukesni; pakartoja savo ankstesnį 

raginimą Komisijai pateikti atitinkamus 

pasiūlymus šiuo klausimu; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 

neatsižvelgė į Parlamento prašymą, kad ji 

pateiktų vertinimą ir atitinkamus 

pasiūlymus dėl akcijos „Europos tinklo 

„Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio 

proga“; mano, kad ši programa neturėtų 

būti finansuojama kitų sėkmingų ES 

programų sąskaita ir socialiniu požiūriu 

turėtų būti kuo įtraukesnė; ketina 

paraginti skirti tikslinį finansavimą šiai 

programai 2018 m. biudžete ir įvertinti jos 

veikimą ir pridėtinę vertę jaunajai kartai; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. teigiamai vertina Taisomojo 

biudžeto Nr. 4 projektą (TBP) dėl 

2017 m., kuriame numatoma mobilizuoti 

1 196 797 579 EUR iš Europos Sąjungos 

solidarumo fondo (ESSF) siekiant teikti 

pagalbą Italijai, patyrusiai vieną po kito 

įvykusius žemės drebėjimus laikotarpiu 

nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. 

sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir 

Umbrijos regionuose; ragina nedelsiant 

patvirtinti TBP; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. pabrėžia, jog reikia, kad 2014–2020 m. 

programos jau būtų įgyvendinamos visu 

greičiu, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad ateityje 

reikia išvengti bet kokios neįprastos 

neapmokėtų sąskaitų sankaupos; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir 

valstybes nares prioritetine tvarka išspręsti 

visus neišspręstus klausimus, susijusius su 

vėlavimu paskirti nacionalines 

vadovaujančiąsias ir tvirtinančiąsias 

institucijas, taip pat panaikinti kitas kliūtis 

mokėjimo paraiškoms teikti; nuoširdžiai 

tikisi, kad nacionalinės institucijos ir 

Komisija pagerino savo 2018 m. biudžeto 

mokėjimų poreikių sąmatas ir kad bus 

visiškai panaudota pasiūlyta mokėjimų 

asignavimų suma; pripažįsta, kad ilgos ES 

institucijų derybos dėl teisinio pagrindo yra 

viena iš šio lėto įgyvendinimo priežasčių; 

26. pabrėžia, jog reikia, kad 2014–2020 m. 

programos jau būtų įgyvendinamos visu 

greičiu, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad ateityje 

reikia išvengti bet kokios neįprastos 

neapmokėtų sąskaitų sankaupos; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir 

valstybes nares prioritetine tvarka išspręsti 

visus neišspręstus klausimus, susijusius su 

vėlavimu paskirti nacionalines 

vadovaujančiąsias ir tvirtinančiąsias 

institucijas, taip pat panaikinti kitas kliūtis 

mokėjimo paraiškoms teikti; nuoširdžiai 

tikisi, kad nacionalinės institucijos ir 

Komisija pagerino savo 2018 m. biudžeto 

mokėjimų poreikių sąmatas ir kad bus 

visiškai panaudota pasiūlyta mokėjimų 

asignavimų suma; pripažįsta, kad ilgos ES 

institucijų derybos dėl teisinio pagrindo yra 

viena iš šio lėto įgyvendinimo priežasčių; 

pabrėžia, kad svarbu apsvarstyti galimybę 

skaičiuojant nacionalinį deficitą pagal 

Stabilumo ir augimo paktą neįtraukti 

investicijų į tvarų atkūrimą ir 

antiseisminę statybą, įskaitant ESI fondų 

lėšomis bendrai finansuojamas ir 5 

teminiam tikslui („prevencija, 

prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 

prevencijos ir valdymo skatinimas“) 

priskiriamas investicijas; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Pakeitimas 6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35a. apgailestauja, kad iki šiol nėra 

veiksmingos paskirstymo sistemos, o tai 

lėmė tai, kad tam tikroms valstybėms 

narėms, visų pirma Italijai ir Graikijai, 

tenka didesnė našta; primena, kad 

2016 m. į ES atvyko 361 678 pabėgėliai ir 

migrantai, iš kurių 181 405 atvyko į Italiją 

ir 173 447 – į Graikiją, ir kad 2017 m. 

Italija jau priėmė 85 proc. visų į ES 

atvykusių pabėgėlių ir migrantų; 

apgailestauja, kad iki šiol Italija gavo tik 

147,6 mln. EUR iš Prieglobsčio, 

migracijos ir integracijos fondo (PMIF), 

t. y. sumą, kuri padengia tik 3 proc. visų 

šalies migracijos krizės valdymo išlaidų; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. atkreipia dėmesį į tai, kad 5 išlaidų 

kategorijos išlaidos padidėjo 3,1 %, 

palyginti su 2017 m. biudžetu, t. y. iki 

9 682,4 mln. EUR (+ 287,9 mln. EUR); 

pažymi, kad daugiau nei trečdalį šių 

nominaliniai padidėjusių lėšų galima 

paaiškinti atsižvelgiant į papildomus 

asignavimus, kurių reikia pensijoms 

(+ 108,5 mln. EUR); atkreipia dėmesį į tai, 

kad papildomus asignavimus daugiausia 

lemia numatomas pensininkų skaičiaus 

didėjimas (+ 4,2 %); taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad tikimasi, jog ateinančiais 

metais pensininkų skaičius dar padidės; 

atkreipia dėmesį į griežtą požiūrį į 

administracines išlaidas ir nominaliai 

įšaldytas visas su atlyginimais nesusijusias 

išlaidas;  

48. atkreipia dėmesį į tai, kad 5 išlaidų 

kategorijos išlaidos padidėjo 3,1 %, 

palyginti su 2017 m. biudžetu, t. y. iki 

9 682,4 mln. EUR (+ 287,9 mln. EUR); 

pažymi, kad daugiau nei trečdalį šių 

nominaliniai padidėjusių lėšų galima 

paaiškinti atsižvelgiant į papildomus 

asignavimus, kurių reikia pensijoms 

(+ 108,5 mln. EUR); atkreipia dėmesį į tai, 

kad papildomus asignavimus daugiausia 

lemia numatomas pensininkų skaičiaus 

didėjimas (+ 4,2 %); taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad tikimasi, jog ateinančiais 

metais pensininkų skaičius dar padidės; 

mano, kad būtina persvarstyti Europos 

Parlamento narių pensijų sistemą, kad jų 

teisė į pensijų išmokas atitiktų atskirų 

valstybių narių paprastų piliečių 

socialinės apsaugos sistemas; atkreipia 

dėmesį į griežtą požiūrį į administracines 

išlaidas ir nominaliai įšaldytas visas su 

atlyginimais nesusijusias išlaidas;  

Or. en 

 

 


