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8.11.2018 A8-0358/78 

Pakeitimas 78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

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) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 4 pakeitimas 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) jeigu būtina mobilizuoti pagal 

bendrąjį Sąjungos biudžetą suteiktas 

garantijas finansinei paramai valstybėms 

narėms, kuri leidžiama pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

[xxx/201x]17  (toliau – Finansinis 

būtina suma turėtų būti mobilizuota 

viršijant DFP numatytas įsipareigojimų ir 

mokėjimų asignavimų viršutines ribas, bet 

laikantis nuosavų išteklių viršutinės ribos;  

 

Išbraukta. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Pakeitimas 79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

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) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 7 pakeitimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) toliau išvardytos specialios 

priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti, 

kad Sąjunga galėtų reaguoti į konkrečiai 

apibrėžtas nenumatytas aplinkybes arba 

kad būtų sudarytos sąlygos finansuoti 

aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų 

galima finansuoti laikantis vienai ar 

kelioms DFP nustatytoms išlaidų 

kategorijoms numatytų viršutinių ribų, taip 

sudarant sklandžios biudžeto procedūros 

eigos sąlygas: Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondas, Europos 

Sąjungos solidarumo fondas, 

neatidėliotinos pagalbos rezervas, bendroji 

įsipareigojimų marža (Sąjungos rezervas), 

lankstumo priemonė ir nenumatytų atvejų 

rezervas. Neatidėliotinos pagalbos rezervas 

nėra skirtas su rinka susijusių krizių, 

darančių poveikį žemės ūkio gamybai arba 

paskirstymui, padariniams šalinti. Todėl 

turėtų būti nustatyta konkreti nuostata 

siekiant numatyti galimybę tais atvejais, 

kai reikia panaudoti specialias priemones, 

įtraukti į biudžetą įsipareigojimų ir 

atitinkamų mokėjimų asignavimus, 

viršijančius DFP nustatytas viršutines 

(7) toliau išvardytos specialios 

priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti, 

kad Sąjunga galėtų reaguoti į konkrečiai 

apibrėžtas nenumatytas aplinkybes arba 

kad būtų sudarytos sąlygos finansuoti 

aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų 

galima finansuoti laikantis vienai ar 

kelioms DFP nustatytoms išlaidų 

kategorijoms numatytų viršutinių ribų, taip 

sudarant sklandžios biudžeto procedūros 

eigos sąlygas: Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondas, Europos 

Sąjungos solidarumo fondas, 

neatidėliotinos pagalbos rezervas, bendroji 

įsipareigojimų marža (Sąjungos rezervas), 

lankstumo priemonė, pasitraukimo iš euro 

zonos paramos programa ir nenumatytų 

atvejų rezervas. Neatidėliotinos pagalbos 

rezervas nėra skirtas su rinka susijusių 

krizių, darančių poveikį žemės ūkio 

gamybai arba paskirstymui, padariniams 

šalinti. Todėl turėtų būti nustatyta konkreti 

nuostata siekiant numatyti galimybę tais 

atvejais, kai reikia panaudoti specialias 

priemones, įtraukti į biudžetą 

įsipareigojimų ir atitinkamų mokėjimų 
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ribas; asignavimus, viršijančius DFP nustatytas 

viršutines ribas; 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Pakeitimas 80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 9 pakeitimas 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reikėtų nustatyti taisykles, 

taikytinas kitais atvejais, dėl kurių gali 

prireikti koreguoti DFP. Tokie koregavimai 

gali būti susiję su naujų taisyklių arba 

programų, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas, uždelstu 

priėmimu arba su priemonėmis, 

susijusiomis su patikimu ekonomikos 

valdymu arba Sąjungos biudžeto apsauga 

esant visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo valstybėse narėse trūkumų ir 

priimtomis pagal atitinkamus 

pagrindinius aktus; 

(9) reikėtų nustatyti taisykles, 

taikytinas kitais atvejais, dėl kurių gali 

prireikti koreguoti DFP. Tokie koregavimai 

gali būti susiję su naujų taisyklių arba 

programų, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas, uždelstu 

priėmimu; 

Or. pt 

 

 


