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8.11.2018 A8-0358/11 

Pakeitimas 11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(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 veiksmingai ir efektyviai 

reaguojama į naujus poreikius, papildomus 

iššūkius ir naujus tarptautinius 

įsipareigojimus ir įvykdomi tie politiniai 

prioritetiniai uždaviniai bei tikslai, kurie 

kuria tikrą papildomą naudą ES 

piliečiams; pabrėžia, kad būtina atlikti 

išlaidų peržiūrą, kad būtų atliktas išsamus 

ir apgalvotas vertinimas siekiant parodyti 

realią kiekvienos programos pridėtinę 

vertę, siekiant vien tik piliečių labui 

užtikrinti patikimą ir optimizuotą ES 

biudžetą, skirtą ateinančiam septynerių 

metų laikotarpiui;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Pakeitimas 12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(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. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Komisijos pasiūlyme numatomas bendras 

DFP lygis yra 1,08 % 27 ES valstybių 

narių BNPj (įtraukus Europos plėtros fondą 

– 1,11 %); mano, kad remiantis šiuo 

pasiūlymu Sąjungai gali būti sudarytos 

sąlygos vykdyti savo politinius 

įsipareigojimus ir reaguoti į svarbius 

ateities iššūkius; todėl primena, kad reikia 

persvarstyti ES biudžeto išlaidas, visų 

pirma administracines, siekiant sumažinti 

valstybių narių įnašus ir užtikrinti, kad ES 

biudžetas būtų panaudojamas tik ES 

piliečių poreikiams tenkinti ir vien tik 

tam; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Pakeitimas 13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. taip pat prieštarauja bet kokiam 

ilgalaikėms Sutartyse nurodytoms ES 

politikos priemonėms, tokioms kaip 

sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio 

ir žuvininkystės politika, skiriamų lėšų 

dydžio mažinimui; ypač prieštarauja bet 

kokiam radikaliam finansavimo 

mažinimui, nes tai neigiamai paveiktų tų 

sričių politikos pobūdį ir tikslus, pvz., 

siūlymams sumažinti lėšas, skiriamas 

Sanglaudos fondui ar Europos žemės ūkio 

fondui kaimo plėtrai; šiomis aplinkybėmis 

prieštarauja pasiūlymui sumažinti – 

nepaisant to, kad buvo išplėsta jo taikymo 

sritis ir į jį integruotos keturios 

egzistuojančios programos, be kita ko, 
Jaunimo užimtumo iniciatyva – „Europos 

socialinio fondo +“ („ESF+“) lėšas; 

4. prieštarauja Komisijos siūlomam 

kai tam tikroms svarbiausioms ES 

politikos sritims, pavyzdžiui, bendrai 

žemės ūkio politikai (BŽŪP), skiriamų 

lėšų lygio mažinimui; ypač prieštarauja bet 

kokiam radikaliam finansavimo 

mažinimui, nes tai neigiamai paveiktų 

Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai; 

atsižvelgdamas į tai prieštarauja 

pasiūlymui sumažinti Europos socialinio 

fondo lėšas, nepaisant to, kad buvo išplėsta 

jo taikymo sritis ir į jį buvo integruota 

Jaunimo užimtumo iniciatyva; todėl ragina 

padidinti „Europos socialinio fondo +“ 

(ESF+) lėšų lygį, palyginti su Komisijos 

pasiūlymu, nes tai gali suteikti galimybę 

valstybėms narėms įgyvendinti minimalių 

pajamų sistemas skurstantiems ES 

piliečiams;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Pakeitimas 14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  8a. primena, kad reikia parengti naują 

daugiametę finansinę programą, kuri 

teiktų tikrą papildomą naudą ES 

piliečiams ir nebūtų papildoma našta, 

viršijanti valstybių narių įnašus; pabrėžia, 

kad reikia atlikti privalomą išlaidų 

peržiūrą, kad būtų galima kuo daugiau 

sutaupyti; mano, jog nacionaliniai 

valstybių narių įnašai turėtų būti atimti iš 

nacionalinio deficito lygio apskaičiavimo;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Pakeitimas 15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(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. palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą dėl kai kurių 2021–2027 m. 

DFP programų finansavimo lygio, tačiau 

pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą 

pagrindinių ES politikos sričių, pvz., 

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir 

ESF+, finansavimo lygį; mano, kad nauja 

plataus užmojo ir realistiška DFP taip pat 

gali būti parengta neprašant didesnių 

įnašų iš valstybių narių; mano, jog 

nacionaliniai valstybių narių įnašai turėtų 

būti atimti iš nacionalinio deficito lygio 

apskaičiavimo; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Pakeitimas 16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalies iii a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  iiia) pabrėžia , kad reikia išplėsti EITP 

taikymo sritį ir į ją įtraukti išlaidų 

programas, skirtas infrastruktūros tinklų 

saugai, saugumui, stebėsenai ir 

priežiūrai; primena, kad pagal EITP 

vertinant infrastruktūros projektus turėtų 

būti atsižvelgiama į socialinius, 

ekonominius ir aplinkos veiksnius, visų 

pirma į jų poveikį vietos bendruomenėms, 

siekiant nustatyti, ar ES piliečiams 

teikiama tikra papildoma nauda; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Pakeitimas 17 

Laura Agea, Marco Valli 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalies ix a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  ixa) ragina padidinti Europos 

socialinio fondo lygį, palyginti su 

Komisijos pasiūlymu, siekiant užtikrinti 

tvirtą kovą su skurdu, kad valstybės narės 

galėtų įgyvendinti minimalių pajamų 

sistemas ir veiksmingai kovoti su skurdu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Pakeitimas 18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalies xvi punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

xvi. 27 ES valstybių narių bendros 

žemės ūkio politikos finansavimą realiąja 

verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–

2020 m. biudžete, kartu į biudžetą 

įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo 

sumą; 

xvi. 27 ES valstybių narių bendros 

žemės ūkio politikos finansavimą realiąja 

verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–

2020 m. biudžete, kartu į biudžetą 

įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo 

sumą, turint omenyje tai, kad BŽŪP yra 

svarbiausia politikos sritis ES ekonomikai 

ir, visų pirma, ES ūkininkams; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Pakeitimas 19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalies xxi punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

xxi. visoms agentūroms atkurti bent 

2020 m. lygio finansavimą pritariant 

aukštesniems lygiams, kuriuos Komisija 

siūlo agentūroms, gavusioms naujų 

įgaliojimų ir pareigų, ir raginant laikytis 

kompleksiško požiūrio į mokestinį 

finansavimą; 

xxi. skeptiškai vertina Komisijos 

pasiūlymą dėl agentūroms numatyto 

finansavimo lygio; todėl ragina atlikti 

tikslią išlaidų peržiūrą, kad būtų galima 

sujungti panašias užduotis atliekančias 

agentūras ir sumažinti susijusias išlaidas; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Pakeitimas 20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalies xxiii a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  xxiiia) apgailestauja dėl blogėjančios 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

padėties Turkijoje ir ragina panaikinti šiai 

šaliai teikiamą pasirengimo narystei 

pagalbą; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Pakeitimas 21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(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. ragina visiškai pertvarkyti Europos 

viešąjį administravimą, atsižvelgiant į tai, 

kad visos su ES institucijomis susijusios 

administracinės išlaidos turėtų būtie kuo 

labiau sumažintos, siekiant taupyti lėšas ir 

išvengti mokesčių mokėtojų pinigų 

švaistymo; pažymi, kad dabartinės DFP 

laikotarpiu ES institucijos darbuotojų 

skaičių sumažino 5 %, ir mano, kad, 

siekiant taupyti, jį galima dar labiau 

sumažinti;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Pakeitimas 22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. todėl palankiai vertina 2018 m. 

gegužės 2 d. Komisijos priimtą pasiūlymų 

dėl naujos nuosavų išteklių sistemos 

rinkinį kaip svarbų žingsnį siekiant 

vykdyti platesnio užmojo reformą; ragina 

Komisiją atsižvelgti į Europos Audito 

Rūmų nuomonę Nr. 5/2018 dėl Komisijos 

pasiūlymo dėl naujos Europos Sąjungos 

nuosavų išteklių sistemos, kurioje 

pabrėžiama, kad reikalingas geresnis 

skaičiavimas ir tolesnis sistemos 

supaprastinimas; 

37. pripažįsta, kad 2018 m. gegužės 

2 d. Komisijos priimtas pasiūlymų dėl 

naujos nuosavų išteklių sistemos rinkinys 

gali būti svarbus žingsnis siekiant vykdyti 

platesnio užmojo reformą; ragina Komisiją 

atsižvelgti į Europos Audito Rūmų 

nuomonę Nr. 5/2018 dėl Komisijos 

pasiūlymo dėl naujos Europos Sąjungos 

nuosavų išteklių sistemos, kurioje 

pabrėžiama, kad reikalingas geresnis 

skaičiavimas ir tolesnis sistemos 

supaprastinimas; todėl primena, kad 

siūloma nuosavų išteklių sistema neturėtų 

padidinti bendros mokesčių naštos ES 

mokesčių mokėtojams ir kad turėtų būti 

proporcingai sumažintas valstybių narių 

įnašas į ES biudžetą; 

Or. en 

 

 


