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3.7.2017 A8-0249/13 

Pakeitimas 13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. primena, kad savo 2017 m. kovo 

15 d. rezoliucijoje Parlamentas patvirtino, 

kad tvarus ekonomikos augimas, deramų, 

kokybiškų ir stabilių darbo vietų kūrimas, 

socialinė ir ekonominė sanglauda, 

saugumas, migracija ir klimato kaita yra 

2018 m. ES biudžeto pagrindiniai 

klausimai ir prioritetai; 

1. primena, kad savo 2017 m. kovo 

15 d. rezoliucijoje Parlamentas patvirtino, 

kad tvarus ekonomikos augimas, deramų, 

kokybiškų ir stabilių darbo vietų kūrimas, 

socialinė ir ekonominė sanglauda, 

migracija ir klimato kaita yra 2018 m. ES 

biudžeto pagrindiniai klausimai ir 

prioritetai; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Pakeitimas 14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL 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 krizė, su kuria 

susiduria ES, kilo dėl sistemos, nustatytos 

Lisabonos sutartimi ir ankstesnėmis 

sutartimis, ir kad šios padėties negalima 

išspręsti taikant dabartinę sistemą; 

ragina, kad būtina nustatyti, jog sutartis, 

kuriomis reguliuojama integracija, 

galima atšaukti, visų pirma siekiant 

panaikinti Lisabonos sutartį kartu su 

fiskaliniu susitarimu ir Sutartimi dėl 

stabilumo, koordinavimo ir valdysenos 

ekonominėje ir pinigų sąjungoje, šešių 

dokumentų rinkiniu ir dviejų dokumentų 

rinkiniu; ragina Europos Vadovų Tarybą 

sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją, 

kuri spręstų sutarčių atšaukiamumo ir 

panaikinimo klausimą; pabrėžia, kad 

valstybėms narėms turi būti skubiai 

grąžinta galimybė priimti sprendimus dėl 

ekonominės politikos, kurią vykdant 

geriausiai užtikrinami jų atitinkami 

poreikiai;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Pakeitimas 15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1b. atkreipia dėmesį į tai, kad skolos 

lygis kai kuriose ES šalyse vis dar yra 

vienas iš aukščiausių pasaulyje; ragina 

Komisiją ir valstybes nares inicijuoti ir 

remti derybų procesą, skirtą iš naujo 

susiderėti dėl valdžios sektoriaus skolos 

(kalbant apie susijusias sumas, terminus 

ir palūkanų normas) ir panaikinti jų 

spekuliacinį ir neteisėtą aspektą labiausiai 

įsiskolinusiose šalyse, siekiant užtikrinti, 

kad skolos tvarkymas atitiktų ekonominę 

ir socialinę plėtrą; atkreipia dėmesį į tai, 

kad valstybių narių ekonomikos 

atsigavimas neįmanomas be skolos 

sumažinimo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Pakeitimas 16 

Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1c. ragina parengti skubios pagalbos 

planą valstybių, kurioms buvo taikoma 

trejeto intervencija, ekonomikai paremti, 

kad pagal šį planą būtų teikiami 

finansiniai ištekliai ir būtų numatytos 

būtinos išimtys, susijusios su bendrosios 

rinkos veikimu ir bendros politikos 

įgyvendinimu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Pakeitimas 17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. mano, kad apskritai Komisijos 

pasiūlymas yra gera pradžia šių metų 

deryboms, atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. 

ES biudžetas turi padėti ES toliau skatinti 

tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų 

kūrimą, kartu užtikrinant savo piliečių 

saugumą ir sprendžiant migracijos 

problemas; apgailestauja dėl to, kad 

Komisijos pasiūlymas nevisiškai atitinka 

Parlamento raginimą dėl veiksmų kovojant 

su klimato kaita; 

2. mano, kad apskritai Komisijos 

pasiūlymas yra pradžia šių metų deryboms, 

atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. ES 

biudžetas turi padėti ES toliau skatinti 

tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų 

kūrimą, kartu užtikrinant savo piliečių 

socialinę integraciją ir sprendžiant 

migracijos problemas; apgailestauja dėl to, 

kad Komisijos pasiūlymas nevisiškai 

atitinka Parlamento raginimą dėl veiksmų 

kovojant su klimato kaita; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Pakeitimas 18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. teigiamai vertina Komisijos 

sprendimą į biudžeto projektą įtraukti 

2014–2020 m. daugiametės finansinės 

programos (DFP) laikotarpio vidurio 

tikslinimo rezultatus, dar prieš juos 

formaliai patvirtinant Taryboje, taip 

siunčiant aiškų signalą apie šio DFP 

tikslinimo svarbą ir poreikį didinti ES 

biudžeto lankstumą, kuris padėtų Sąjungai 

veiksmingai reaguoti į naujas 

ekstremaliąsias situacijas ir finansuoti savo 

politinius prioritetus; 

3. teigiamai vertina Komisijos 

sprendimą į biudžeto projektą įtraukti 

2014–2020 m. daugiametės finansinės 

programos (DFP) laikotarpio vidurio 

tikslinimo rezultatus, dar prieš juos 

formaliai patvirtinant Taryboje, taip 

siunčiant aiškų signalą apie šio DFP 

tikslinimo svarbą ir poreikį didinti ES 

biudžeto lankstumą, kuris padėtų Sąjungai 

veiksmingai reaguoti į naujas 

ekstremaliąsias situacijas ir finansuoti savo 

politinius prioritetus po 2017 m. birželio 8 

d. rinkimų JK; be to, pabrėžia, kad reikia 

imtis konkrečių priemonių siekiant 

užtikrinti paramą tiems regionams, visų 

pirma Airijai, kuri patirs itin didelį 

poveikį daro suderėto išstojimo iš 

Sąjungos; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Pakeitimas 19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. ragina sukurti konkrečias paramos 

programas, skirtas šalims, kurios mano, 

kad narystė euro zonoje nebetvari ir 

nepakeliama, numatant tinkamą 

kompensaciją už patirtus nuostolius ir 

taikant suderėto išstojimo iš bendrosios 

valiutos zonos sistemą tose šalyse, kuriose 

siekiama tai padaryti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Pakeitimas 20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. pakartoja savo tvirtą įsitikinimą, 

kad, siekiant tvaraus ekonomikos augimo ir 

stabilių bei kokybiškų darbo vietų kūrimo 

ES, nepaprastai svarbu investuoti į 

mokslinius tyrimus, inovacijas, 

infrastruktūrą, švietimą ir MVĮ; 

atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

pasiūlytą programos „Horizontas 2020“, 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

(EITP) ir programos „Erasmus +“ 

pastiprinimą, nes šios programos tiesiogiai 

padės siekti šių tikslų; tačiau mano, kad 

reikės užtikrinti didesnį pastiprinimą, ypač 

atsižvelgiant į šių politikos priemonių 

finansavimo sumažinimą ESIF 

finansavimo naudai; 

4. pakartoja savo tvirtą įsitikinimą, 

kad, siekiant tvaraus ekonomikos augimo ir 

stabilių bei kokybiškų darbo vietų kūrimo 

ES, nepaprastai svarbu investuoti į 

mokslinius tyrimus, inovacijas, 

infrastruktūrą, švietimą ir MVĮ; 

atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

pasiūlytą programos „Horizontas 2020“, 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

(EITP) ir programos „Erasmus +“ 

pastiprinimą, nes šios programos tiesiogiai 

padės siekti šių tikslų; tačiau mano, kad 

reikės užtikrinti didesnį pastiprinimą, ypač 

atsižvelgiant į šių politikos priemonių 

finansavimo sumažinimą ESIF 

finansavimo naudai; pabrėžia, kad tokias 

priemones papildžius tvirtomis politinėmis 

priemonėmis ir investicijomis, kad būtų 

sustiprintas viešasis sektorius, būtų 

galima galiausiai sumažinti investicijų 

trūkumą, regionų ir valstybių narių 

skirtumus ir taip prisidėti prie ES gerovės; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Pakeitimas 21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. mano, kad teisės aktai dėl bankų 

sąjungos ES tarnauja tik stambaus 

finansinio kapitalo sektoriaus interesams 

ir pažeidžia pagrindinius demokratijos 

principus; ragina panaikinti bankų 

sąjungos teisės aktus ir pritaria, kad 

būtina užtikrinti demokratinę 

visuomeninę bankų sistemos kontrolę; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Pakeitimas 22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. primena, kad Europos Audito 

Rūmai savo specialiosiose ataskaitose Nr. 

19/2016 ir Nr. 5/2015, padarė išvadą, kad 

Sąjungos finansinės priemonės, įskaitant 

ESIF, pagal pasidalijamojo valdymo 

principą turėjo pernelyg didelį kapitalą, 

patyrė sunkumų kontroliuojant išlaidas ir 

mokesčius, pritraukiant privatųjį kapitalą 

ir pakartotinai panaudojant finansinę 

paramą; be to, pažymi, kad Europos 

Audito Rūmų teigimu ir remiantis EIB 

pateiktais duomenimis ir vertinimais, 

dabartinės garantijos užtenka tolesniam 

infrastruktūros ir investavimo linijos 

veikimo laikotarpiui, ir vietoj to 

rekomenduojama apsvarstyti vien tik ES 

garantijos MVĮ linijai padidinimą, nes 

taip būtų sumažinta ESIF ir kitų 

finansinių priemonių fragmentacija; 

Or. en 

 

 


