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3.7.2017 A8-0249/23 

Pakeitimas 23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 

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. primygtinai ragina kritikuoti ir 

pasmerkti Europos strateginių investicijų 

fondą (ESIF), nes jį vykdant nepavyko 

sumažinti investicijų trūkumo visoje ES; 

primygtinai tvirtina, kad vietoj jo ES 

teritorijose turėjo būti įgyvendintas labai 

svarbus ir platesnio užmojo viešųjų 

investicijų planas, siekiant padėti 

įgyvendinti strategines, struktūrines 

investicijas, kurios suteiktų didelę 

pridėtinę vertę ekonomikai, viešajam 

sektoriui, aplinkai ir visuomenei; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Pakeitimas 24 

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 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. teigiamai vertina ES iniciatyvas su 

gynyba susijusių mokslinių tyrimų ir 

technologijų plėtros bei įsigijimo srityje, 

nes jomis bus padedama siekti masto 

ekonomijos sektoriuje ir bus užtikrintas 

didesnis valstybių narių veiksmų 

koordinavimas, taip pat, jei bus 

plėtojamos tinkamai, lems racionalesnes 

gynybos srities išlaidas ir sudarys sąlygas 

sutaupyti lėšų nacionaliniu lygmeniu; taip 

pat pabrėžia, kad būtina didinti Europos 

gynybos pramonės konkurencingumą bei 

inovacijas; primena savo ankstesnę 

poziciją, kad naujos šios srities iniciatyvos 

turėtų būti finansuojamos skiriant 

papildomų lėšų ir neturėtų būti kenkiama 

esamoms programoms, įskaitant EITP; 

Išbraukta. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Pakeitimas 25 

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 

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 pateikti 

vertinimą ir atitinkamus pasiūlymus dėl 

akcijos „Europos tinklo „Interrail“ bilietas 

18-ojo gimtadienio proga“; mano, kad 

tokių pasiūlymų, nors jie ir turi potencialą 

padidinti europinę savimonę, nepakanka, 

ir primygtinai tvirtina, kad reikia 

įgyvendinti programas, kurios stiprintų 

socialinę integraciją, siekiant sumažinti 

socialinius skirtumus sukuriant tvarias ir 

stabilias darbo vietas; pabrėžia, kad nauji 

projektai turi būti finansuojami numatant 

naujus finansinius išteklius, ir ragina 

toliau stiprinti visas esamas programas, 

kuriomis siekiama didinti socialinę 

įtrauktį ir integraciją; pakartoja savo 

ankstesnį raginimą Komisijai pateikti 

atitinkamus pasiūlymus šiuo klausimu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Pakeitimas 26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. labai apgailestauja dėl pasiūlyto 

Europos socialinių teisių ramsčio ir 

diskusijoms skirto dokumento dėl 

Europos socialinės dimensijos, kurie yra 

apgaulingi ir neaiškūs ir kuriais siekiama 

nukreipti dėmesį nuo griežto taupymo 

politikos, kuri labai prisidėjo prie gilios 

ekonominės krizės ES ir paskatino mažų 

garantijų darbo sąlygas ir moterų ir vyrų 

nelygybę; smerkia pristatytą 

tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 

socialinių teisių ramsčio, kuria siekiama 

priversti taikyti suderintą žemą socialinių 

teisių standartą Europos lygmeniu, kuris 

sumažintų darbuotojų darbo ir socialines 

teises, taip siekiant dar labiau padidinti 

piliečių išnaudojimą ir nuskurdimą, tuo 

pačiu metu siekiant įteisinti antisocialines 

ir nedemokratines priemones, pvz., 

ekonomikos valdymo sistemą, Europos 

semestrą ir fiskalinę sutartį; tvirtina, kad 

tikra socialinė politika gali būti pasiekta 

tik kitokioje Europoje, kuri atsiribotų nuo 

griežto taupymo programos ir 

konkurencingumo politikos, 

liberalizavimo ir darbo rinkos reguliavimo 

panaikinimo, kurie kenkia socialinėms ir 

darbo teisėms valstybėse narėse ir mažina 

darbo užmokestį; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Pakeitimas 27 

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 

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. 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 

siekiant veiksmingai kovoti su jaunimo 

nedarbu; primygtinai tvirtina, kad reikia 

pateikti veiksmingą atsaką į jaunimo 

nedarbo problemą visoje Europos 

Sąjungoje; pabrėžia, kad JUI reikia skirti 

daugiau išteklių siekiant, kad ją 

įgyvendinant būtų veiksmingai šalinama 
jaunimo nedarbo problema, ir ragina 

Komisiją ir Tarybą skirti jai daug daugiau 

asignavimų; pabrėžia, kad tik tvirta JUI 

gali padėti siekti prioritetinių Sąjungos 

ekonomikos augimo ir deramų, kokybiškų 

ir ilgalaikių darbo vietų kūrimo ir 

kvalifikacijos kėlimo tikslų; pabrėžia, kad 

JUI turėtų būti iš esmės sustiprinta ir 

patobulinta, kad jos poveikis suteiktų 

realią Europos pridėtinę vertę jaunimo 
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užimtumo politikai valstybėse narėse, ir 

pabrėžia, kad ji nepakeičia ankstesnių 

nacionalinių politikos priemonių 

finansavimo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Pakeitimas 28 

Martina Michels, 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 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. yra rimtai susirūpinęs dėl 

Komisijos diskusijoms skirtame 

dokumente dėl ES finansų ateities 

pateiktų pasiūlymų sumažinti sanglaudos 

politikos finansavimą, finansavimą labiau 

susieti su ekonomikos valdymu, Europos 

semestru ir vadinamosiomis 

struktūrinėmis reformomis ir numatyti 

didesnį finansinių priemonių naudojimą; 

yra įsitikinęs, jog reikia, kad po 2020 m. 

sanglaudos politikai skirta ES biudžeto 

dalis išliktų bent tokio paties lygio, jei 

nepadidinta, atsižvelgiant į sudėtingus 

vidaus ir išorės uždavinius, kuriuos reikės 

spręsti įgyvendinant politiką ir jos tikslus; 

mano, kad šios politikos negalima 

silpninti jokiomis aplinkybėmis, įskaitant 

Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, ir 

visame ES biudžete jai tenkanti dalis 

neturėtų būti mažinama naudojant šiai 

politikai skirtas lėšas naujų uždavinių 

išlaidoms apmokėti; griežtai nesutinka su 

tuo, kad būtų keliamos makroekonominės 

sąlygos, ir pabrėžia, kad sanglaudos 

politikos ir ekonominio valdymo procesų 

Europos semestre ryšys turi būti 

suderintas, abipusis ir nebaudžiamojo 

pobūdžio visų suinteresuotųjų subjektų 

atžvilgiu; reiškia prieštaravimą dėl 

privalomų kiekybinių tikslų finansinių 

priemonių taikymo srityje ir pabrėžia, kad 
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finansinių priemonių naudojimas 

neturėtų lemti dotacijų arba apskritai ES 

biudžeto mažinimo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Pakeitimas 29 

Miguel Viegas, 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 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. ragina įvertinti Europos investicijų 

fondą (EIF), ypač jo poveikį kuriant 

nuolatines ir kokybiškas darbo vietas, 

steigiant ir įgyvendinant MVĮ ir skatinant 

ekonomikos augimą vietos, regioniniu ir 

nacionaliniu lygiu; pabrėžia, kad EIF 

neskatina tikros investicijų politikos, 

kuria būtų panaikintas nedarbas, ypač 

skurdžiausiuose regionuose ir pakraščio 

valstybėse narėse; reiškia nepritarimą 

dabartinei DFP, pabrėždamas skubų 

poreikį įgyvendinti naujas tikslines 

priemones, kuriomis būtų remiami 

labiausiai skurstantys asmenys, taip pat 

skurdžiausių regionų, kurie ypač patyrė 

griežtos taupymo politikos pasekmes, 

augimas bei vystymasis; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Pakeitimas 30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. griežtai smerkia tai, kad pasitelkus 

programą „Horizontas 2020“ 

finansuojamos Izraelio įmonės, kurios 

aktyviai dalyvauja Izraeliui Palestinos 

teritorijose pažeidinėjant tarptautinę teisę 

ir žmogaus teises; mano, kad jokia įmonė, 

vykdanti mokslinių tyrimų veiklą, skirtą 

karinėms pajėgoms, neturėtų gauti 

finansavimo iš ES biudžeto; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Pakeitimas 31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 33a. smerkia didesnes pastangas 

siekiant ES militarizavimo; nepritaria 

Europos saugumo strategijai, jos bendrai 

užsienio ir saugumo politikai (BUSP) ir 

bendrai saugumo ir gynybos politikai 

(BSGP); reikalauja nutraukti ES ir 

NATO bendradarbiavimą ir nepritaria 

dabartinei NATO plėtros politikai; 

primygtinai ragina išformuoti visas 

Europoje veikiančias užsienio karines 

bazes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Pakeitimas 32 

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 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 55a. primena Parlamento sprendimą, 

priimtą vykdant savo 2017 m. biudžeto 

procedūrą, kuriuo nustatomas 

tarptautinės gestų kalbos vertimo žodžiu 

tarnybos sukūrimas – ši paslauga būtų 

teikiama per visas plenarinio posėdžio 

diskusijas, ir ragina administraciją 

nedelsiant įgyvendinti šį sprendimą; 

Or. en 



 

AM\1130097LT.docx  PE605.585v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

3.7.2017 A8-0249/33 

Pakeitimas 33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. pabrėžia Europos Sąjungos 

solidarumo fondo, kuris buvo įsteigtas 

siekiant reaguoti į dideles gaivalines 

nelaimes, svarbą ir reiškia Europos 

solidarumą su nelaimių ištiktais regionais 

Europoje, ir atkreipia dėmesį į siūlomą 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 

Europos Sąjungos solidarumo fondui 

padidinimą; ragina Komisiją nedelsiant 

įvertinti, ar reikėtų toliau didinti 

finansavimą, atsižvelgiant visų pirma į 

žemės drebėjimus Italijoje ir gaisrus 

Ispanijoje ir Portugalijoje (per kuriuos 

tragiškai žuvo žmonės), kuriuose daug 

žmonių, ypač skurstančiuose regionuose, 

labai sunkiai nukentėjo; ragina pritaikyti 

šio fondo mobilizavimo taisykles, kad jo 

lėšas būtų galima lanksčiau ir skubiau 

mobilizuoti įvairioms nelaimėms, kurios 

turi reikšmingą poveikį, ir sumažinti laiką 

nuo nelaimės iki galimybės panaudoti 

lėšas; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Pakeitimas 34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu 

2017/2043(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2017 m. 

birželio 13 d. rezoliuciją dėl ES 

sanglaudos politikos po 2020 m. 

pagrindinių elementų1, 

________ 

1Priimti tekstai, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


