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8.11.2018 A8-0358/81 

Pakeitimas 81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 15 a pataisa (nauja) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 skyriaus 2 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kai būtina mobilizuoti garantiją 

finansinei paramai valstybėms narėms, 

kuri leidžiama pagal Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES) [xxx/201x] 

(toliau – 

straipsnio 1 dalį], būtina suma 

mobilizuojama viršijant DFP nustatytas 

viršutines ribas. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Pakeitimas 82 

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

Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 17 pataisa 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 skyriaus 3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekvienais DFP metais dėl visų 

reikalingų asignavimų mokėjimams, 

atlikus metinį koregavimą ir atsižvelgiant į 

visus kitus koregavimus ir pakeitimus, taip 

pat į 2 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymą, 

negali susidaryti toks nuosavų išteklių 

poreikis, kuris viršytų nuosavų išteklių 

viršutinę ribą, nustatytą pagal galiojantį 

Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos 

nuosavų išteklių sistemos, kuris priimtas 

pagal SESV 311 straipsnio trečią pastraipą 

(toliau – sprendimas dėl nuosavų išteklių). 

4. Kiekvienais DFP metais dėl visų 

reikalingų asignavimų mokėjimams, 

atlikus metinį koregavimą ir atsižvelgiant į 

visus kitus koregavimus ir pakeitimus, taip 

pat į 2 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymą, 

negali susidaryti toks nuosavų išteklių 

poreikis, kuris viršytų nuosavų išteklių 

viršutinę ribą, nustatytą pagal galiojantį 

Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos 

nuosavų išteklių sistemos, kuris priimtas 

pagal SESV 311 straipsnio trečią pastraipą 

(toliau – sprendimas dėl nuosavų išteklių), 

išskyrus išimtinius atvejus, kurie turi būti 

aptarti su Taryba. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Pakeitimas 83 

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

Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 18 pataisa 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 3 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Prireikus DFP nustatytos viršutinės 

ribos sumažinamos, kad būtų užtikrinta, 

jog laikomasi pagal galiojantį sprendimą 

dėl nuosavų išteklių nustatytos viršutinės 

nuosavų išteklių ribos. 

5. Prireikus DFP nustatytos viršutinės 

ribos sumažinamos, kad būtų užtikrinta, 

jog laikomasi pagal galiojantį sprendimą 

dėl nuosavų išteklių nustatytos viršutinės 

nuosavų išteklių ribos, išskyrus išimtinius 

atvejus, kurie turi būti aptarti su Taryba. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Pakeitimas 84 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 19 a pataisa (nauja) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Tokių 2 dalyje nurodytų 

koregavimų grynasis poveikis – teigiamas 

ar neigiamas – iš viso neviršija 4 mlrd. 

EUR. 

3. Tokių 2 dalyje nurodytų 

koregavimų grynasis poveikis – jei jis 

neigiamas – iš viso neviršija 4 mlrd. EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Pakeitimas 85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 21 pataisa 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 7 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu pagal atitinkamus pagrindinius 

aktus panaikinamas biudžetinių 

įsipareigojimų, susijusių su Sąjungos 

fondais, sustabdymas dėl priemonių, 

susijusių su patikimu ekonomikos 

valdymu arba Sąjungos biudžeto apsauga 

esant visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo valstybėse narėse trūkumų, 

sustabdytus įsipareigojimus atitinkančios 

sumos perkeliamos į kitus metus ir 

atitinkamai pakoreguojamos atitinkamos 

DFP nustatytos viršutinės ribos.  

Sustabdyti n metų įsipareigojimai negali 

būti pakartotinai įtraukti į biudžetą 

vėlesniais nei n+2 metais. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Pakeitimas 86 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 21 a pataisa (nauja) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 8 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu struktūrinių fondų, Sanglaudos 

fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo, Prieglobsčio ir 

migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo 

ir Integruoto sienų valdymo fondo Sienų 

valdymo ir vizų priemonės naujos taisyklės 

ar programos, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas, patvirtinamos po 

2021 m. sausio 1 d., 2021 m. nepanaudotus 

asignavimus atitinkančios sumos lygiomis 

dalimis perkeliamos į 2022–2025 m. ir 

atitinkamai pakoreguojamos atitinkamos 

DFP nustatytos viršutinės ribos. 

Jeigu struktūrinių fondų, Sanglaudos 

fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo ir Prieglobsčio ir 

migracijos fondo naujos taisyklės ar 

programos, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas, patvirtinamos po 

2021 m. sausio 1 d., 2021 m. nepanaudotus 

asignavimus atitinkančios sumos lygiomis 

dalimis perkeliamos į 2022–2025 m. ir 

atitinkamai pakoreguojamos atitinkamos 

DFP nustatytos viršutinės ribos. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Pakeitimas 87 

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 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 22 pataisa 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 skyriaus 10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos Sąjungos solidarumo 

fondo, kurio tikslai ir taikymo sritis 

nustatyti Tarybos reglamente (EB) 

Nr. 2012/2002, didžiausia metinė suma 

neviršija 600 mln. EUR (2018 m. 

kainomis). Kiekvienų metų spalio 1 d. 

fonde lieka ne mažiau kaip ketvirtadalis tos 

metinės sumos, kad būtų galima patenkinti 

iki tų metų pabaigos atsirasiančius 

poreikius. N metais nepanaudota metinės 

sumos dalis gali būti išnaudota iki n+1 

metų. Pirmiausia naudojama iš praėjusių 

metų perkelta metinės sumos dalis. N metų 

metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 

metais, panaikinama. 

1. Europos Sąjungos solidarumo 

fondo, kurio tikslai ir taikymo sritis 

nustatyti Tarybos reglamente (EB) 

Nr. 2012/2002, didžiausia metinė suma 

neviršija 1800 mln. EUR (2018 m. 

kainomis), išskyrus išimtinius atvejus, 

kurie turi būti aptarti su Taryba. 

Kiekvienų metų spalio 1 d. fonde lieka ne 

mažiau kaip ketvirtadalis tos metinės 

sumos, kad būtų galima patenkinti iki tų 

metų pabaigos atsirasiančius poreikius. N 

metais nepanaudota metinės sumos dalis 

gali būti išnaudota iki n+1 metų. 

Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų 

perkelta metinės sumos dalis. N metų 

metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 

metais, panaikinama. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Pakeitimas 88 

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 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 24 pataisa 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 skyriaus 11 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šiam rezervui skirta metinė suma 

yra 600 mln. EUR (2018 m. kainomis) ir ji 

gali būti išnaudota iki n+1 metų 

vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Šis 

rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį 

biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia 

naudojama iš praėjusių metų perkelta 

metinės sumos dalis. N metų metinės 

sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, 

panaikinama. 

2. Šiam rezervui skirta metinė suma 

yra 1800 mln. EUR (2018 m. kainomis) ir 

ji gali būti išnaudota iki n+1 metų 

vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Šis 

rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį 

biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia 

naudojama iš praėjusių metų perkelta 

metinės sumos dalis. N metų metinės 

sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, 

panaikinama. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Pakeitimas 89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija 

siekiant susitarimo“ 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 29 a pataisa (nauja) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 skyriaus 13 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 

13a straipsnis  

Pasitraukimo iš euro zonos paramos 

programa 

 1. Turi būti nustatyta pasitraukimo iš 

euro zonos paramos programa, skirta 

valstybėms narėms, kurios savanoriškai 

nusprendžia atsisakyti euro. 

2. Pagal programą turi būti ne tik 

kompensuojama dėl prisijungimo prie 

bendros valiutos zonos ir narystės joje 

patirta žala, bet ir teikiama finansinė 

parama siekiant vėl įvesti nacionalinę 

valiutą ir užtikrinti, kad procedūra nebūtų 

trikdoma, taip pat paremti spartų 

ekonominės ir finansinės padėties 

normalizavimą, prekybos santykių 

įvairinimą ir greitą bei visapusišką naujos 

su pinigais susijusios padėties teikiamų 

galimybių išnaudojimą.  

Or. pt 

 

 


