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11.3.2013 B7-0129/11 

Pakeitimas  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į Europos Vadovų 

Tarybos išvadas d÷l DFP, kurios yra tik 

politinis valstybių ir vyriausybių vadovų 

susitarimas; atmeta min÷tą susitarimą tokį, 

koks jis dabar yra, kadangi jame 

neatsispindi Parlamento (ypač jo 2012 m. 
spalio 23 d. rezoliucijoje) numatyti 
prioritetai ir susirūpinimą keliantys 
klausimai ir neatsižvelgiama į Lisabonos 

sutartyje numatytą Parlamento vaidmenį ir 

kompetencijas; mano, kad šio susitarimo, 

kuriame nustatomi privalomi Sąjungos 

įsipareigojimai kitiems septyneriems 

metams, negalima bus priimti, jei nebus 

įvykdytos tam tikros esmin÷s sąlygos; 

1. atkreipia d÷mesį į Europos Vadovų 

Tarybos išvadas d÷l DFP, kurios yra tik 

politinis valstybių ir vyriausybių vadovų 

susitarimas; atmeta min÷tą susitarimą tokį, 

koks jis dabar yra, kadangi jame 

neatsispindi prioritetai, kurie tur÷tų būti 
atspind÷ti atsižvelgiant į ES patiriamą 
gilią ekonominę ir socialinę krizę, ir 
neatsižvelgiama į Lisabonos sutartyje 

numatytą Parlamento vaidmenį ir 

kompetencijas; mano, kad šio susitarimo, 

kuriame nustatomi privalomi Sąjungos 

įsipareigojimai kitiems septyneriems 

metams, negalima bus priimti, jei nebus 

įvykdytos tam tikros esmin÷s sąlygos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Pakeitimas  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. mano, kad, jei norime tikrai spręsti 
tvaraus ekonomikos augimo, nedarbo, 
skurdo, socialin÷s atskirties ir (pajamų) 
nelygyb÷s problemas, būtina nutraukti 
dabartinę ES politiką; pabr÷žia, kad 
būtina nauja strategija siekiant nukreipti 
Europą nauju keliu – visapusiško 
užimtumo, deramo darbo, pragyvenimą 
užtikrinančio darbo užmokesčio, 
socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos ir 
socialin÷s apsaugos visiems keliu 
užtikrinant aukščiausią gyvenimo lygį; 
keliu, kuriuo einant d÷mesys būtų 
skiriamas visų valstybių narių, ypač 
mažiau pažengusių, vystymosi reikm÷ms, 
kuriuo einant būtų skatinama tikra 
konvergencija ir taip prisid÷ta prie 
valstybių narių išsivystymo spragų ir 
esamų ekonominių, socialinių ir 
regioninių skirtumų mažinimo; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Pakeitimas  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. tod÷l ragina strategiją „Europa 2020“ 
pakeisti Solidarumo ir tvaraus vystymosi 
strategija, pagrįsta pirmiau min÷tais 
principais ir apimančia naują 
ekonomin÷s, socialin÷s ir aplinkosaugin÷s 
politikos rinkinį, kuriuo būtų skatinamos 
investicijos į tokias sritis kaip: 

i) darbo kokyb÷ visais jos aspektais 
(uždarbio, stabilumo, darbo sąlygų ir 
mokymų) ir kvalifikacijos tobulinimas 
siekiant, kad darbo j÷ga būtų visapusiškai 
apmokyta ir kvalifikuota; 

ii) bazin÷ ir pramonei paremti tinkama 
infrastruktūra; 

iii) viešosios paslaugos siekiant gerinti jų 
kokybę; 

iv) tvirta sanglaudos politika siekiant 
skatinti socialinę ir ekonominę 
sanglaudą; 

v) aplinkos apsauga ir gamtos ištekliai; 

vi) darbo, socialinių, aplinkos ir saugos 
standartų gerinimas siekiant laikytis 
aukščiausių standartų; 

vii) socialin÷ ekonomika; 

viii) socialin÷ apsauga siekiant kovoti su 
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skurdu ir socialine atskirtimi; 

ix) (viešieji) moksliniai tyrimai ir naujov÷s 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų naudingi 
visiems; 

x) kultūros ir pilietinio aktyvumo 
skatinimas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Pakeitimas  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  4b. mano, kad nepaprastai svarbu 
primygtinai reikalauti gerokai padidinti 
pagal 2014–2020 m. DFP, ypač pagal 
ekonominei ir socialinei sanglaudai 
skirtas išlaidų kategorijas, numatytas 
l÷šas – dabartin÷s sumos tur÷tų būti bent 
padvigubintos – ir kartu tur÷tų būti iš 
esm÷s pakeistas jų paskirstymas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Pakeitimas  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  4c. mano, jog nepaprastai svarbu, kad 
įnašai būtų gaunami padidinus 
mok÷jimus, atliekamus valstybių narių, 
kurių BNP ir pajamos vienam gyventojui 
didžiausios, taigi taip būtų pakoreguotos 
dabartin÷s įnašų schemos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Pakeitimas  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  4d. laikosi nuomon÷s, kad būtina iš esm÷s 
keisti bendrą žem÷s ūkio politiką (BŽŪP) 
ir bendrą žuvininkyst÷s politiką (BŽP), 
siekiant: 

– paremti nacionalinę gamybą ir 
investicijas, darbo vietų kūrimą (įskaitant 
teisių užtikrinimą), taip pat ekonominį, 
socialinį ir aplinkosauginį tvarumą 

– ir paremti mažus ir vidutinio dydžio 
ūkius ir įmones (teisingas, sąžiningas 
gamybos kainas), kooperatyvus ir kitas 
socialines organizacijas atsižvelgiant į 
specifines kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
savybes ir užtikrinant apsirūpinimą 
maistu ir suverenumą; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Pakeitimas  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. suteikia tvirtus įgaliojimus savo derybų 
grupei vesti derybas d÷l viso paketo, kuris 
apima, kartu su DFP, privalomą išsamų 
persvarstymą, didžiausią bendrą 
lankstumą ir susitarimą d÷l nuosavų 
išteklių, o tai užtikrina ES biudžeto 
vieningumą; patvirtina, kad derybose bus 
remiamasi visais 2012 m. spalio 23 d. 
Parlamento rezoliucijoje numatytais 
klausimais, įskaitant tinkamu politiniu 
lygiu prisiimtą valstybių narių 
atsakomybę už ES l÷šų valdymą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Pakeitimas  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. tvirtai tiki, kad siekiant užtikrinti visišką 

demokratinį teis÷tumą kitam Europos 

Parlamentui ir Komisijai (kurie prad÷s 
darbą po 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimų) tur÷tų būti suteikta galimyb÷ iš 

naujo patvirtinti Sąjungos biudžeto 

prioritetus ir persvarstyti 2014–2020 m. 

DFP; taigi, atkreipia d÷mesį į tai, kad 

pritaria privalomam ir išsamiam DFP 

persvarstymui, arba galimai laikinojo 

galiojimo išlygai; mano, kad persvarstymas 

tur÷tų būti teisiškai privalomas, įtvirtintas 

DFP reglamente ir d÷l jo Taryba tur÷tų 

spręsti kvalifikuota balsų dauguma, 
visapusiškai naudodama SESV 
312 straipsnio 2 dalyje numatytą nuostatą 
d÷l pereigos; 

9. tvirtai tiki, kad, siekiant užtikrinti visišką 

demokratinį teis÷tumą, kitam Europos 

Parlamentui ir Komisijai (prad÷siantiems 
darbą po 2014 m. Europos Parlamento 

rinkimų) tur÷tų būti suteikta galimyb÷ iš 

naujo patvirtinti Sąjungos biudžeto 

prioritetus ir persvarstyti 2014–2020 m. 

DFP; taigi, atkreipia d÷mesį į tai, kad 

pritaria privalomam ir išsamiam DFP 

persvarstymui, arba galimai laikinojo 

galiojimo išlygai; mano, kad persvarstymas 

tur÷tų būti teisiškai privalomas, įtvirtintas 

DFP reglamente ir d÷l jo Taryba tur÷tų 

spręsti vieningai; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Pakeitimas  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. reikalauja, kad sudarant metinį ES 

biudžetą būtų visiškai išnaudojamos 

sutartos DFP įsipareigojimų ir mok÷jimų 

asignavimų viršutin÷s ribos; taigi mano, 

kad kitoje DFP turi būti užtikrintas 

didžiausias galimas l÷šų perk÷limo iš 

vienos išlaidų kategorijos į kitą ir 

kategorijų ribose, taip pat iš vienų 

finansinių metų į kitus, lankstumas, ir kad 

d÷l jo Taryba turi spręsti kvalifikuota 
balsų dauguma; mano, kad toks 

lankstumas tur÷tų apimti galimybę visiškai 

išnaudoti numatytas vienų finansinių metų 

kiekvienos išlaidų kategorijos (taikoma 

įsipareigojimų asignavimams) maržas, taip 

pat galimybę automatiškai perkelti 

numatytas maržas į kitus finansinius metus 

(taikoma ir įsipareigojimų, ir mok÷jimų 

asignavimams); be to, nurodo savo 

2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje išsamiai 

išd÷stytą poziciją d÷l lankstumo, susijusio 

su nenumatytų atvejų marža, ES biudžeto 

pertekliaus antrinio panaudojimo, 

teis÷kūros lankstumo ir konkrečių 

lankstumo mechanizmų viršijant DFP 

viršutines ribas; 

10. reikalauja, kad sudarant metinį ES 

biudžetą būtų visiškai išnaudojamos 

sutartos DFP įsipareigojimų ir mok÷jimų 

asignavimų viršutin÷s ribos; taigi mano, 

kad kitoje DFP turi būti užtikrintas 

didžiausias galimas l÷šų perk÷limo iš 

vienos išlaidų kategorijos į kitą ir 

kategorijų ribose, taip pat iš vienų 

finansinių metų į kitus, lankstumas, ir kad 

d÷l jo Taryba turi spręsti vieningai; mano, 

kad toks lankstumas tur÷tų apimti galimybę 

visiškai išnaudoti numatytas vienų 

finansinių metų kiekvienos išlaidų 

kategorijos (taikoma įsipareigojimų 

asignavimams) maržas, taip pat galimybę 

automatiškai perkelti numatytas maržas į 

kitus finansinius metus (taikoma ir 

įsipareigojimų, ir mok÷jimų 

asignavimams); be to, nurodo savo 

2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje išsamiai 

išd÷stytą poziciją d÷l lankstumo, susijusio 

su nenumatytų atvejų marža, ES biudžeto 

pertekliaus antrinio panaudojimo, 

teis÷kūros lankstumo ir konkrečių 

lankstumo mechanizmų viršijant DFP 

viršutines ribas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Pakeitimas  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabr÷žia, kad svarbu pasiekti 
susitarimą d÷l nuodugnios nuosavų 
išteklių sistemos reformos; pabr÷žia, kad 
ES biudžetas tur÷tų būti finansuojamas 
tikrais nuosavais ištekliais, kaip nustatyta 
Sutartyje; taigi, patvirtina, jog remia 
reformą, pagal kurią BNP pagrįstų įnašų 
į ES biudžetą dalis būtų sumažinta 
daugiausiai iki 40 proc. ir palaipsniui 
panaikinami visos taikomos korekcijos ir 
koregavimo mechanizmai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Pakeitimas  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. primena, kad pritaria Komisijos 
pasiūlymui d÷l teis÷s akto d÷l nuosavų 
išteklių dokumentų rinkinio, įskaitant 
privalomojo pobūdžio veiksmų planą; be 
to, mano, kad tuo atveju, jei Taryba taip 
sušvelnins pasiūlymus, kad pagal juos 
BNP grindžiami valstybių narių įnašai į 
ES biudžetą nebus iš esm÷s sumažinti, 
Komisija tur÷tų pateikti papildomus 
pasiūlymus d÷l tikrų naujų nuosavų 
išteklių; primygtinai tvirtina, kad bent 
dalis iš finansinių sandorių mokesčio 
gaunamų pajamų tur÷tų būti skiriama ES 
biudžetui kaip tikri nuosavi ištekliai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Pakeitimas  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. kategoriškai nesutinka su siūlymu 
70 proc. apriboti Prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo veiklą, nes 
mano, kad šis apribojimas prilygtų 
faktiškam Prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo sunaikinimui; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad Prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas turi būti 
išsaugotas kaip fondas, siūlantis paramą 
– net jei ji labai ribota ir pav÷luota – 
darbuotojams ir bendruomen÷ms, 
kenčiantiems d÷l neigiamų globalizacijos 
padarinių; tod÷l tvirtina, kad norint 
išsaugoti ir kurti darbo vietas turi būti 
dedama daugiau, o ne mažiau pastangų; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Pakeitimas  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

d÷l Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų d÷l daugiamet÷s finansin÷s 

programos 

(2012/2803(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  15a. kategoriškai nepritaria 
makroekonominių sąlygų principui, kuris, 
kaip siūloma, tur÷tų būti taikomas 
Bendros strategin÷s programos (BSP) 
fondams; mano, kad tai autoritarin÷s 
neoliberalios politikos, kurią įgyvendina 
Europos Komisija ir d÷l kurios buvo 
institucionalizuotas griežtas taupymas ir 
visoje Europoje pagil÷jo kriz÷, tęsinys; 
mano, kad valstyb÷s nar÷s turi 
demokratinę teisę vykdyti alternatyvią 
ekonominę politiką; 

Or. en 

 

 

 


