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3.7.2017 A8-0249/9 

Pakeitimas 9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. 

biudžeto projekte numatomi papildomi 

asignavimai Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(JUI), taip reaguojant į ankstesnius 

Parlamento raginimus toliau įgyvendinti 

šią programą; taip pat atkreipia dėmesį į 

pasiūlymą dėl Taisomojo biudžeto 

Nr. 3/2017 projekto, kuriame numatoma 

skirti 500 mln. EUR įsipareigojimų 

asignavimų JUI, kaip susitarė 

Parlamentas ir Taryba per 2017 m. 

taikinimo procedūrą biudžeto klausimais; 

yra įsitikinęs, kad pasiūlytų sumų aiškiai 

nepakaks tam, kad įgyvendinant JUI būtų 

pasiekti jos tikslai, ir mano, kad, siekiant 

veiksmingai kovoti su jaunimo nedarbu, 

JUI toliau turėtų būti prisidedama 

siekiant prioritetinių Sąjungos 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

tikslų; primygtinai tvirtina, kad reikia 

pateikti veiksmingą atsaką į jaunimo 

nedarbo problemą visoje Sąjungoje, ir 

pabrėžia, kad JUI gali būti toliau 

tobulinama ir daroma veiksmingesne, visų 

pirma užtikrinant, kad ji suteiktų realią 

Europos pridėtinę vertę jaunimo 

užimtumo politikai valstybėse narėse ir 

nepakeistų ankstesnių nacionalinių 

politikos priemonių finansavimo; 

9. pabrėžia, kad įgyvendinant 

Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) 

nepavyko išspręsti jaunimo nedarbo 

problemos; mano, kad užimtumo ir 

socialinės politikos iniciatyvos visų pirma 

turėtų kilti valstybėse narėse, kurioms dėl 

to, pašalinus visus ES suvaržymus, turėtų 

būti leista visapusiškai naudotis visomis 

fiskalinėmis ir piniginėmis priemonėmis; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

ENF 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. apgailestauja dėl to, 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 reikėtų svarstyti galimybę 

keisti požiūrį į administracines išlaidas, 

pradedant nuo didžiausių ES 

darbuotojams skiriamų darbo užmokesčių 

ir pensijų sumažinimo;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Pakeitimas 11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. atkreipia dėmesį į tai, kad apskritai 

2018 m. biudžeto projekte numatyta + +3,1 

% daugiau lėšų decentralizuotoms 

agentūroms (neatsižvelgiant į asignuotąsias 

pajamas) ir + 146 etatai, tačiau atkreipia 

dėmesį į didelius skirtumus tarp visu 

pajėgumu veikiančių agentūrų (-11,2 %) 

ir naujas užduotis vykdančių agentūrų 

(+ 10,5 %); mano, kad šie skaičiai tiksliai 

atspindi tai, kad nuo 2013 m. dauguma 

agentūrų pasiekė arba net viršijo 5 % 

darbuotojų skaičiaus sumažinimo tikslą 

(kai kurios agentūros jį pasieks 2018 m.), 

o darbuotojų skaičius per tą patį 

laikotarpį augo tik agentūrose, kurios 

vykdo su migracija ir saugumu susijusią 

veiklą (+ 183 etatai), finansų priežiūros 

agentūrose (+ 28 etatai) ir kai kuriose 

agentūrose, kurioms patikėtos naujos 

užduotys (ERA, EASA, GSA) (+ 18 etatų); 

pakartoja savo raginimą, pateiktą 

pranešime dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, išsaugoti išteklius ir 

prireikus teikti papildomus išteklius 

siekiant užtikrinti tinkamą agentūrų 

veikimą, įskaitant ES agentūrų tinklo 

nuolatinį sekretoriatą (dabar vadinamą 

bendros paramos biuru);  

51. apgailestauja dėl to, kad apskritai 

2018 m. biudžeto projekte numatyta 

+3,1 % daugiau lėšų decentralizuotoms 

agentūroms (neatsižvelgiant į asignuotąsias 

pajamas) ir + 146 etatai; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Pakeitimas 12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  55a. smerkia tai, kad trūksta skaidrumo 

ir veiksmingumo įgyvendinant ES pastatų 

politiką; smerkia bet kokią iniciatyvą 

panaudoti šimtus milijonų eurų mokesčių 

mokėtojų pinigų Paulio-Henri Spaako 

(PHS) pastatui, už kurį ES piliečiai jau 

sumokėjo 1 mlrd. EUR 1993 m. ir kuris, 

anot Europos Parlamento biuro, jau 

pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą (tik 

po 24 metų); prieštarauja bet kokiam 

tolesniam viešųjų lėšų švaistymui ir 

ragina, kalbant apie ES išlaidas, užtikrinti 

visišką skaidrumą ES piliečių atžvilgiu; 

Or. en 

 

 


