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Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Preliminaraus pranešimo projektas 

4 a dalis (nauja) 

 

 

Preliminaraus pranešimo projektas Pakeitimas 

 4a.  nepritaria neoliberaliai politikos 

krypčiai, kurios laikomasi šioje DFP, visų 

pirma sanglaudos politikos, investicijų 

programų ir šalių kandidačių 

prisijungimo atžvilgiu; atsižvelgdamas į 

tai, kartoja, kad visiškai nepritaria 

sanglaudos politikai nustatytoms 

makroekonominėms sąlygoms, 

suformuluotoms pasiūlyme dėl ERPF, 

ESF+, Sanglaudos fondo ir EJRŽF 

bendrų nuostatų, taip pat visiškai 

nepritaria Reformų rėmimo programai ir 

pagal Pasirengimo narystei paramą 

nustatytoms sąlygoms; 

Or. pt 
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Pakeitimas 57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Preliminaraus pranešimo projektas 

4 b dalis (nauja) 

 

 

Preliminaraus pranešimo projektas Pakeitimas 

 4b.  nepritaria militarizmo, karingumo ir 

saugumo pozicijos stiprinimui, kuris 

būdingas pasiūlymui dėl 2021–2027 m. 

daugiametės finansinės programos, taip 

pat jo rasistiniam ir ksenofobiniam 

aspektui migracijos srityje, kenkiančiam 

taikai ir solidarumui tarp tautų;  todėl 

nepritaria tam, kad numatyta labai 

padidinti gynybai ir saugumui skiriamus 

asignavimus;  taip pat ragina, kad visi 

Vidaus saugumo fondui, Europos gynybos 

fondui, bendrai užsienio ir saugumo 

politikai, kariniam mobilumui, 

kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 

bendradarbiavimo priemonei numatyti 

asignavimai būtų skirti ekonominės, 

socialinės ir teritorinės sanglaudos 

paramos politikai, smulkiesiems ir 

vidutiniams ūkininkams, smulkiajai 

žvejybai ir pramonės plėtrai, visų pirma 

mažesnio pramoninio pajėgumo šalių, 

taip pat migrantų priėmimui ir 

integracijai; 

Or. pt 
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Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Preliminaraus pranešimo projektas 

4 c dalis (nauja) 

 

 

Preliminaraus pranešimo projektas Pakeitimas 

 4c. pabrėžia, kad praktinė patirtis taikant 

paramos telkimo pagal temas principą yra 

prieštaringa ir kad neįrodyta, jog tikslas 

mažinti regioninius skirtumus ir paramos 

telkimas pagal temas iš tikrųjų yra susiję, 

o kai kurie tyrimai leidžia manyti, kad 

galimybės, nustatytos telkiant paramą 

pagal temas, iš tikrųjų buvo veiksniai, dėl 

kurių regionų skirtumai dar labiau 

padidėjo, pvz., tarp plačių didmiesčių 

regionų ir likusios Europos teritorijos, ar 

netgi tarp šalių, kurių BVP vienam 

gyventojui viršija ES vidurkį, ir 

vadinamųjų sanglaudos šalių; dėl šios 

priežasties ragina išplėsti kiekvienos 

valstybės narės pajėgumą savarankiškai ir 

lanksčiai valdyti naują daugiametę 

finansinę programą atsisakant didesnio 

bendrų jos taikymo taisyklių 

centralizavimo ir biurokratizmo;  

Or. pt 
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Pakeitimas 59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Preliminaraus pranešimo projektas 

10 a dalis (nauja) 

 

 

Preliminaraus pranešimo projektas Pakeitimas 

 10a. pabrėžia, kad sprendimą dėl 2021–

2027 m. DFP valstybės narės Taryboje 

turi priimti vieningai; mano, kad šis 

principas yra esminis siekiant užtikrinti, 

kad patvirtinta DFP būtų priimtina 

visoms valstybėms narėms ir kad neįvyktų 

taip, kad pasiūlymas būtų primestas dėl 

daugumos pritarimo prieš valstybių narių 

mažumos valią; todėl atmeta visus 

bandymus priimant sprendimą dėl DFP 

netaikyti vieningumo principo; 

Or. pt 

 

 


