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7.11.2018 A8-0358/1 

Pakeitimas 1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad 2021–2027 m. DFP 

turi padėti pamatą Sąjungos atsakomybei 

ir pajėgumui reaguoti į naujus poreikius, 

papildomus iššūkius ir naujus 

tarptautinius įsipareigojimus ir pasiekti 

politinius prioritetus bei tikslus; atkreipia 

dėmesį į rimtas problemas, susijusias su 

nepakankamu 2014–2020 m. DFP 

finansavimu, ir pakartoja, kad būtina 

išvengti ankstesnių klaidų pasikartojimo 

nuo pat pradžių piliečių labui užtikrinant 

tvirtą ir patikimą ES biudžetą, skirtą 

ateinančiam septynerių metų laikotarpiui; 

1. pabrėžia, kad 2021–2027 m. DFP 

turi būti atsižvelgiama į dabartinius ES 

piliečių poreikius; atkreipia dėmesį į 

būtinybę vengti ankstesnių klaidų, 

užtikrinant, kad Sąjungos biudžetas būtų 

efektyvesnis, skaidresnis ir veiksmingesnis 

ir užtikrintų konkretų administracinių 

išlaidų mažinimą ir mažesnį lėšų 

švaistymą; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Pakeitimas 2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme 

numatomas bendras DFP lygis yra 1,08 % 

27 ES valstybių narių BNPj (įtraukus 

Europos plėtros fondą – 1,11 %) ir, 

vertinant pagal BNPj procentinę dalį, 

realiai yra mažesnis, palyginti su 

dabartine DFP; mano, kad siūlomas DFP 

lygis Sąjungai nesudarys sąlygų vykdyti 

savo politinius įsipareigojimus ir reaguoti 

į svarbius ateities iššūkius; todėl ketina 

derėtis dėl būtinybės jį padidinti; 

3. yra nusivylęs dėl Komisijos 

pasiūlymo padidinti bendrą būsimos DFP 

lygį ir dėl to, kad jį nustatant neatsižvelgta 

į tai, jog Jungtinė Karalystė pasitraukė iš 

ES su visomis susijusiomis finansinėmis 

pasekmėmis, o tai reiškia, kad valstybių 

narių mokesčių mokėtojai turės mokėti 

daugiau; pabrėžia poreikį tinkamai 

įvertinti, kokias lėšas galima geriau 

valdyti nacionaliniu lygmeniu siekiant 

užtikrinti visapusišką subsidiarumo 

principo laikymąsi; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Pakeitimas 3 

André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. taip pat pabrėžia horizontaliųjų 

principų, kuriais turėtų būti grindžiama 

DFP ir visų susijusių sričių ES politika, 

svarbą; todėl dar kartą patvirtina savo 

poziciją, kad ES turi įvykdyti savo 

įsipareigojimą rodyti pavyzdį įgyvendinant 

JT darnaus vystymosi tikslus, ir 

apgailestauja dėl to, kad pasiūlymuose dėl 

DFP trūksta aiškaus ir matomo 

įsipareigojimo šioje srityje; todėl prašo 

darnaus vystymosi tikslus integruoti į 

visas būsimos DFP Sąjungos politikos 

kryptis ir iniciatyvas; taip pat pabrėžia, 

jog visos pagal kitą DFP įgyvendinamos 

programos turėtų atitikti Pagrindinių 

teisių chartiją; pabrėžia, kad svarbu 

įgyvendinti Europos socialinių teisių 

ramstį, panaikinti diskriminaciją, be kita 

ko, tą, kuri nukreipta prieš LGBTI 

asmenis, ir sukurti mažumų, įskaitant 

romus, portfelį – visa tai labai svarbu 

siekiant įvykdyti ES įsipareigojimus dėl 

įtraukios Europos; pabrėžia, kad 

siekdama įvykdyti su Paryžiaus susitarimu 

susijusius įsipareigojimus klimato 

politikos tikslams įgyvendinti ES turėtų 

skirti bent 25 % 2021–2027 m. DFP 

laikotarpio išlaidų ir kuo greičiau, bet ne 

vėliau kaip iki 2027 m., pasiekti 30 % 

rodiklį;  

5. ragina ES nustoti rodyti pavyzdį 

įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus 

ir nustoti siekti „įtraukios“ Europos, 

atsisakyti pernelyg didelio rūpinimosi 

„lytimi“ ir su klimatu susijusiomis 

išlaidomis ir Europos islamizacijos; 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Pakeitimas 4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, kad DFP reglamento 

priėmimui ir peržiūrai taikomas 

vienbalsiškumo reikalavimas labai 

apsunkina procesą; ragina Europos 

Vadovų Tarybą aktyvuoti SESV 312 

straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl 

pereigos, kad Taryba galėtų DFP 

reglamentą priimti kvalifikuota balsų 

dauguma; 

Išbraukta.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Pakeitimas 5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. dar kartą patvirtina savo oficialią 

poziciją, kad 2021–2027 m. DFP lygis 

turėtų būti 1 324,1 mlrd. EUR 2018 m. 

kainomis, t. y. 1,3 % 27 ES valstybių narių 

BNPj, siekiant užtikrinti reikalingą 

pagrindinių ES politikos sričių 

finansavimo lygį, kad būtų galima 

įvykdyti su šiomis sritimis susijusius 

uždavinius ir tikslus; 

16. prašo užtikrinti, kad 2021–2027 m. 

DFP lygis būtų mažesnis, palyginti su 

dabartiniu DFP lygiu, ir bet kokiu atveju 

neviršytų 1 % 27 ES valstybių narių BNPj; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. ketina ginti Komisijos pasiūlymą 

užtikrinti pakankamą finansavimą tvirtai, 

veiksmingai ir aukštos kokybės Europos 

viešajai administracijai, dirbančiai visų 

europiečių labui; primena, kad dabartinės 

DFP laikotarpiu ES institucijos ir 

decentralizuotos agentūros darbuotojų 

skaičių sumažino 5 %, ir mano, kad 

darbuotojų skaičius neturėtų būti toliau 

mažinamas, nes dėl to atsirastų tiesioginių 

kliūčių įgyvendinti Sąjungos politiką; dar 

kartą reiškia didžiulį pasipriešinimą 

siekiui pakartotinai pasitelkti vadinamąjį 

agentūrų darbo vietų perskirstymo fondą; 

19. apgailestauja dėl šokiruojančio ES 

administravimo išlaidų padidinimo (apie 

20 proc.), kuriuo, be kita ko, net 

neatsižvelgiama į kai kuriose valstybėse 

narėse taikomus ekonominius 

apribojimus; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. pabrėžia, koks svarbus naujas 

mechanizmas, kurį taikant užtikrinama 

pagarba Europos Sąjungos sutarties (ES 

sutartis) 2 straipsnyje įtvirtintoms 

vertybėms – kai jų nepaisančios valstybės 

narės gali pajusti finansines pasekmes; 

tačiau įspėja, kad galutiniai Sąjungos 

biudžeto lėšų gavėjai jokiu būdu neturi 

nukentėti dėl to, kad jų vyriausybės 

nepaiso pagrindinių teisių ir teisinės 

valstybės principo; todėl pabrėžia, kad 

priemonės nedaro jokio poveikio valdžios 

subjektų ar valstybių narių pareigai atlikti 

mokėjimus galutiniams gavėjams arba 

naudos gavėjams; 

31. nepritaria jokiems mėginimams 

taikyti politines ar ekonomines sąlygas ES 

lėšoms, kaip bus numatyta naujoje II 

išlaidų kategorijoje „Sanglauda ir 

vertybės“; mano, kad tokie mėginimai yra 

dar vienas išpuolis prieš Europos tautas ir 

jų laisvę bei nepriklausomybę; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pagal Komisijos pasiūlymą prašo 

programiškai įvesti naujų nuosavų 

išteklių krepšelį, kuris, nedidinant 

fiskalinės naštos piliečiams, atitiktų du 

strateginius ES strateginius tikslus, kurių 

pridėtinė vertė yra akivaizdi ir 

nepakeičiama: 

40. nepritaria pasiūlymui įvesti trijų 

naujų rūšių ES nuosavus išteklius, 

grindžiamus apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistema, bendra konsoliduotąja 

pelno mokesčio baze ir nacionaliniais 

įnašais, apskaičiuojamais remiantis 

neperdirbamų plastikinių pakuočių 

atliekų kiekiais, nes dėl to galų gale bus 

dar labiau apmokestintos įmonės ir 

padidės mokesčiai piliečiams; 

– tinkamą bendrosios rinkos veikimą, 

konsolidavimą ir stiprinimą, visų pirma, 

įgyvendinant bendrą konsoliduotąją pelno 

mokesčio bazę (BKPMB) kaip pagrindą 

naujiems nuosaviems ištekliams – taikant 

vienodą įplaukų iš BKPMB mokesčio 

tarifą ir apmokestinant dideles 

skaitmeninio sektoriaus bendroves, kurios 

naudojasi bendrąja rinka; 

 

– kovą su klimato kaita ir spartesnę 

energetikos pertvarką, numatant tokias 

priemones, kaip pajamų iš apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos dalis; 

 

– kovą už aplinkos apsaugą numatant 

įnašą, grindžiamą neperdirbtų plastiko 

pakuočių kiekiu; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Pakeitimas 9 

André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. tvirtai pritaria visų nuolaidų ir kitų 

koregavimo mechanizmų panaikinimui, 

numatant, jei reikia, ribotą laipsniško 

panaikinimo laikotarpį; 

42. tvirtai nepritaria visų nuolaidų ir 

kitų koregavimo mechanizmų, taikomų 

grynųjų įnašų mokėtojams, pvz., 

Nyderlandams, panaikinimui; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Pakeitimas 10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. tvirtina, kad reikia nustatyti kitas 

įplaukas, kuriomis papildant ES biudžeto 

įplaukas nebūtų atitinkamai mažinami 

BNPj įnašai: 

43. primena, kad valstybės narės yra 

atsakingos už savo fiskalinę politiką, ir 

pabrėžia, kad apmokestinimo 

kompetencija yra esminė valstybių narių 

suverenumo dalis; todėl pabrėžia tai, kad 

nė viena Europos institucija neturi teisės 

rinkti mokesčių valstybių narių mokesčių 

mokėtojų vardu; 

– įmonių mokamas baudas už 

Sąjungos taisyklių pažeidimą arba 

baudas už pavėluotą įnašų 

mokėjimą;  

 

– pajamas iš baudų, mokamų 

vykdant Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimus, 

įskaitant vienkartines sumas arba 

pinigines baudas, kurias turi 

mokėti valstybės narės dėl 

pažeidimo nagrinėjimo bylų; 

 

Or. en 

 

 


