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8.11.2018 A8-0358/35 

Pakeitimas 35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. 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 remiantis 

siūlomas DFP lygis Sąjungai nesudarys 

sąlygų vykdyti savo politinius 

įsipareigojimus ir reaguoti į svarbius 

ateities iššūkius; todėl ketina derėtis dėl 

būtinybės jį padidinti; 

3. primena, jog, kaip buvo pažymima 

1977 m. P. Wernerio pranešime ir 

1977 m. D. MacDougallo pranešime, 

Sąjungai reikia didinti išteklius tiesiog 

tam, kad būtų galima subalansuoti 

skirtumus, kuriuos lemia bendroji rinka ir 

dabartinė ekonomikos struktūra; taigi 

oficialiai koreguoja savo poziciją dėl 

2021–2027 m. DFP dydžio, kuris turėtų 

siekti 4 074,1 mlrd. EUR 2018 m. 

kainomis, t. y. atitikti 4 % ES 27 BNPj, 

siekiant užtikrinti tokį finansavimą 

svarbiausioms ES politikos sritims, kad 

būtų galima įgyvendinti pagal jas 

numatytus uždavinius ir tikslus; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Pakeitimas 36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. ragina liautis taikius dabartinę 

viršutinių ribų sistemą ir pertvarkyti DFP 

į lanksčią ir organizuotą programų 

planavimo ES lygmeniu sistemą, skiriant 

pakankamai išteklių veiksmų kryptims, 

kuriomis ketinama vadovautis; mano, kad 

ES institucijos turėtų laikytis viršutinių 

išlaidų ribų per visus ciklus, o deficitą 

kompensuoti iš pertekliaus DFP 

laikotarpiu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Pakeitimas 37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 47a. ragina stoti į tikrą kovą su 

mokesčių vengimu ir slėpimu nustatant 

atgrasomąsias sankcijas lengvatinio 

apmokestinimo teritorijoms bei tiems, 

kurie sudaro sąlygas tokiai veiklai vykdyti 

ar ją remia, o pirmiausia ir kaip pirmąjį 

žingsnį – tiems, kurie veikia Europos 

žemyne; mano, kad valstybės narės turėtų 

bendradarbiauti sukurdamos koordinuotą 

kapitalo judėjimo stebėsenos sistemą, 

siekiant kovoti su mokesčių vengimu, 

mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Pakeitimas 38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. ketina užtikrinti pakankamą 

finansavimą, remdamasis Komisijos 

pasiūlymu dėl migracijos ir sienų valdymo 

(4 išlaidų kategorija) ir saugumo ir 

gynybos, įskaitant reagavimą į krizę 

(5 išlaidų kategorija); dar kartą patvirtina 

savo ilgalaikę poziciją, kad papildomi 

politiniai prioritetai turėtų būti susieti su 

papildomomis finansinėmis priemonėmis, 

siekiant nepakenkti esamoms politikos 

priemonėms ir programoms bei jų 

finansavimui pagal naująją DFP; 

18. atsižvelgdamas į tai, kad būtina 

nedelsiant reaguoti į vykstantį klimato 

kaitos procesą, ir į jo intensyvumą, ragina 

teikti prioritetą ES programoms, pagal 

kurias padedama skleisti naujas gamybos 

sistemas, grindžiamas švaria 

atsinaujinančia energija, suderintas su 

technologijomis, žaliavų ir gamybos 

procesais, kuriais ribojamas atliekų 

susidarymas ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimas; mano, kad 

šiuo tikslu visos programos, susijusios su 

perėjimu prie naujo gamybos modelio, 

turėtų būti stiprinamos ištekliais, kurie iki 

šiol buvo naudojami kariniais tikslais ir 

kuriuos būtina visiškai perskirti naujojoje 

DFP; ragina galutinai nutraukti visas su 

gynyba susijusias ES programas; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Pakeitimas 39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. ragina parengti naują investicijų 

politikos sampratą, kuri apimtų visus 

pagal DFP numatytus ES investicijų 

mechanizmus; mano, kad šie 

mechanizmai turėtų būti grindžiami 

tiesioginėmis viešosiomis investicijomis, 

juos taikant turėtų būti skatinamas naujų 

ir deramų darbo vietų kūrimas pagal 

investicijų programas, orientuojantis į 

naują perėjimą prie energijos, 

grindžiamos švariais ir 

atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, 

bei tikrą konvergencijos procesą 

Europoje; mano, kad, taikant rodiklius, 

kuriais būtų siekiama kompensuoti 

sutrikusią valstybių narių išorės balansų 

pusiausvyrą, jie taip pat turėtų reaguoti 

kaip automatiniai poveikio mažinimo 

mechanizmai; mano, kad tai reikš 

daugiau ir geresnių investicijų išorės 

deficitą turinčiose valstybėse narėse, o 

turinčiose perteklių turėtų padidėti 

realiojo darbo užmokesčio dydis; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Pakeitimas 40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39a. siūlo perėjimo procesą iki šiol 

taikytai nacionalinių įnašų sistemai 

taisyti; mano, kad šis procesas turėtų būti 

grindžiamas nauja valstybių narių 

bendradarbiavimo mokesčių srityje 

sistema vadovaujantis pažangesniais 

mokesčių režimais; mano, kad pagal ES 

nuosavų išteklių sistemą turi būti 

numatytas paskirstymo kriterijus, 

siejamas su pajamomis vienam 

gyventojui, ir kad tai reiškia, jog centrinės 

valstybės narės, kurios naudojasi savo 

mokėjimų balanso pertekliumi dėl euro 

zonos ekonominės struktūros, turėtų 

prisidėti daugiau, siekiant atsverti 

nevienodą Europos darbo jėgos 

pasiskirstymą bei taip užtikrinti tikros 

konvergencijos visoje Europoje galimybę; 

Or. en 

 

 


