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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. 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 

neatitinka nei valstybių narių tikrųjų 

poreikių, nei jų darbuotojų ir žmonių 

lūkesčių, todėl šis pasiūlymas turi būti 

atmestas; 

Or. en 



 

AM\1168618LT.docx  PE624.234v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.11.2018 A8-0358/55 

Pakeitimas 55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 

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. taip pat griežtai prieštarauja bet 

kokiam ekonominei, socialinei ir 

teritorinei sanglaudai ir žemės ūkio ir 

žuvininkystės sektoriams remti skiriamų 

lėšų dydžio mažinimui absoliučia arba 

santykine išraiška; ypač smerkia bet kokį 

finansavimo mažinimą, kuris neigiamai 

paveiktų tas sritis, pvz., siūlymus 

sumažinti lėšas, skiriamas Europos 

regioninės plėtros fondui, Sanglaudos 

fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 

plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondui ir Europos žemės 

ūkio garantijų fondui; šiomis 

aplinkybėmis prieštarauja pasiūlymui 

sumažinti „Europos socialinio fondo +“ 

(„ESF+“) lėšas; ragina sustiprinti 

atokiausiems regionams ir saloms skirtą 

jūrų reikalų ir žuvininkystės programą 

(POSEI) ir visų pirma sukurti specialią 

POSEI paprogramę, skirtą transportui 

remti; 

Or. en 

 

 


