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Pakeitimo projektas 538 
=== I-D//7701 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 02 01 straipsnis — Ekonominės ir pinigų sąjungos, įskaitant eurą, koordinavimas ir priežiūra ir susijęs 

komunikavimas 

Pataisyti skaičiai, pastabas, teisinį pagrindą ir susijusius dokumentus taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 02 01 
1.1.SPEC 

12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas Bendrosios suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos taikymo 

valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse išlaidoms padengti. Programa inicijuota 1961 m. lapkričio mėn. 

Komisijos sprendimu ir pakeista vėlesniais Tarybos ir Komisijos sprendimais. Paskutinį kartą ji buvo 

patvirtinta 1997 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimu C(97) 2241 ir pateikta 2006 m. liepos 12 d. Komisijos 

komunikate COM(2006) 379 galutinis (OL L 245, 2006 10 12, p. 5). 

Šis asignavimas taip pat skirtas studijų, praktinių seminarų, konferencijų, analizės, vertinimo, leidinių, 

techninės pagalbos, duomenų bazių ir programinės įrangos pirkimo ir eksploatavimo bei dalinio finansavimo 

išlaidoms padengti ir finansuoti paramos priemonėms, kurios susijusios su: 

– fiskaline politika, įskaitant fiskalinės padėties stebėseną,  

– Sąjungos fiskalinio valdymo sistemos, skirtos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) veikimui remti, 

perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo valstybėse narėse vertinimu, 

– ekonomikos stebėsena, priemonių derinimo makro ir mikro analize ir ekonominės politikos sričių 

koordinavimu, 

– EPS išorės aspektais, 

– makroekonominiais pokyčiais euro zonoje, 

– EPS ir Sąjungoje struktūrinių reformų stebėsena ir rinkos funkcionavimo gerinimu, 

– finansų įstaigų veiklos koordinavimu finansų rinkų ir skolinimosi bei skolinimo operacijų, analize ir 

raida, kuriose dalyvauja valstybės narės, 

– priemone, pagal kurią teikiama finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansui, ir Europos 

finansinės padėties stabilizavimo priemone, 

– bendradarbiavimu su ekonominių operacijų vykdytojais ir sprendimus anksčiau minėtose srityse 

priimančiais asmenimis, 

– EPS gilinimu ir plėtimu, 

– apsaugos nuo eurų padirbinėjimo įrangos pirkimu, programinės įrangos kūrimu, technine priežiūra ir 

susijusiais mokymais. 

Šis asignavimas taip pat skirtas finansuoti prioritetinėms informavimo apie Sąjungos politikos kryptis (visi 

taisyklių ir EPS funkcionavimo aspektai, nauda, kurią teikia glaudesnis politinis struktūrinių reformų 

koordinavimas) priemonėms ir teikti su EPS susijusią informaciją pagrindiniams suinteresuotiesiems 
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subjektams ir piliečiams. 

Ši priemonė skirta veiksmingam Sąjungos piliečių ir Sąjungos institucijų bendravimui ir dialogui vystyti, 

atsižvelgiant į specifinius nacionalinius ir regioninius ypatumus bei, kai reikia, bendradarbiaujant su 

valstybių narių valdžios institucijomis. Daug dėmesio bus skiriama eurą įvesti ketinančių valstybių narių 

piliečių parengimui euro įvedimui. 

Šis straipsnis apima: 

– komunikacijos veiklos plėtrą centriniu lygmeniu (brošiūros, lankstinukai, naujienlaiškiai, žiniatinklio 

svetainių dizainas, kūrimas ir techninė priežiūra, socialinė žiniasklaida, parodos, stendai, konferencijos, 

seminarai, garso ir vaizdo produktai, nuomonių tyrimai, apklausos, tiriamieji darbai, reklaminė 

medžiaga, monetų dizaino konkursai, porinės programos ir kt.) ir panašią nacionalinio bei regioninio 

lygmens veiklą, įgyvendinamą bendradarbiaujant su Komisijos atstovybėmis, 

– partnerystės susitarimus su valstybėmis narėmis, kurios pageidauja pateikti informaciją apie eurą arba 

ekonominę ir EPS, 

– bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą su valstybėmis narėmis atitinkamuose forumuose, 

– komunikacijos iniciatyvas trečiosiose šalyse, ypač siekiant atskleisti tarptautinį euro vaidmenį ir 

finansinės integracijos vertingumą. 

Komisija, naudodama pagal šį straipsnį numatytas lėšas, turėtų tinkamai atsižvelgti į Tarpinstitucinės grupės 

informacijos klausimais susitikimų rezultatus. 

Komisijos komunikacijos strategija įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir 

Europos Parlamentu. 

Komisija patvirtina strategiją ir metinį darbo planą remdamasi gairėmis, išdėstytomis jos 2004 m. rugpjūčio 

11 d. komunikate (COM(2004)0552), ir atitinkamam Europos Parlamento komitetui reguliariai teikia 

ataskaitas apie programos įgyvendinimą ir ateinančių metų planus. 

Šis asignavimas taip pat yra skirtas padengti arba laikinai iš anksto padengti Sąjungos išlaidoms, patirtoms 

rengiant ir vykdant operacijas, susijusias su skolinimosi bei skolinimo operacijomis: makrofinansine 

pagalba, Euratomu, mokėjimų balansu ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemone. 

Visos pajamų suvestinės 5 5 1 punkte įrašytos pajamos gali būti panaudotos papildomiems asignavimams 

teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies a punktą.  

Atitinkama suma – 1 660 000 EUR. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

Su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygiu susijusi užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1) 58 straipsnio 2 dalyje. 

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002, nustatantis priemonę, pagal kurią teikiama 

vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams (OL L 53, 2002 2 23, p. 1). 

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro 

monetų (OL L 325, 2003 12 12, p. 44). 

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės 

padėties stabilizavimo priemonė (OL L 118, 2010 5 12, p. 1). 

Susiję teisės aktai: 
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Ištrinti šį tekstą: 

1997 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas C(1997) 2241, kuriuo patvirtinama Bendroji suderinta ES verslo 

ir vartotojų nuomonės tyrimų programa, kartu su 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatu COM(2000) 

770, 2006 m. liepos 12 d. Komisijos komunikatu COM(2006) 379, 2012 m. balandžio 4 d. Komisijos 

komunikatu SEC(2012) 227 ir 2016 m. spalio 20 d. Komisijos komunikatu C(2016) 6634, kuriais siekiama 

atnaujinti pradinį sprendimą, inter alia, dėl jo geografinės taikymo srities. 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/37/EB, įsteigiantis Europos techninį ir mokslinį centrą 

(ETMC) ir užtikrinantis jo funkcionavimą bei techninių institucijų veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti 

euro monetas nuo padirbinėjimo (OL L 19, 2005 1 21, p. 73). 

2015 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas C(2015) 6968 galutinis, kuriuo įsteigiama Padirbtų monetų 

tyrimo ekspertų grupė, nagrinėsianti Komisijos politikos ir teisės aktų, susijusių su euro monetų apsauga nuo 

padirbinėjimo, klausimus (OL C 347, 2015 10 20, p. 4). 

Pagrindimas: 

Propagandos kampanija apie teigiamą pinigų sąjungos poveikį nereikalinga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1069 
=== GUE//8233 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 02 03 straipsnis — Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, skirtoms finansinei paramai pagal 

Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę 

Pataisyti antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 02 03 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, skirtoms finansinei paramai pagal Europos finansinės 

padėties stabilizavimo priemonę 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsnio 2 dalį numatoma galimybė 

suteikti finansinę paramą valstybei narei tais atvejais, kai ji patiria sunkumų arba dėl išimtinių, jos 

nekontroliuojamų aplinkybių, jai gresia dideli sunkumai.  

Ištrinti šį tekstą: 

Sąjungos suteikta garantija skirta kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų gautoms paskoloms.  

Pagal Reglamento (ES) Nr. 407/2010 2 straipsnio 2 dalį pagal šią stabilizavimo priemonę valstybėms narėms 

suteikiamų paskolų arba kredito linijų mokėtina suma neviršija galimos mokėjimų asignavimų maržos pagal 

nustatytą nuosavų išteklių viršutinę ribą.  

Šis straipsnis sudaro Sąjungos suteikiamos garantijos struktūrą. Jis padės Komisijai tvarkyti skolą skolininkų 

įsipareigojimų nevykdymo atveju. 

Įsipareigojimams vykdyti Komisija gali naudoti savo grynųjų pinigų išteklius, kad laikinai aptarnautų skolą. 
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Tokiu atveju taikomas 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl 

tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų 

pinigų poreikiui patenkinti (OL L 168, 2014 6 7, p. 39), 14 straipsnis. 

Konkrečiame šio skirsnio šios išlaidų suvestinės dalies priede pateikiama skolinimosi ir skolinimo operacijų, 

garantuojamų iš bendrojo biudžeto, įskaitant skolų valdymą kapitalo ir palūkanų požiūriu, santrauka. 

Pagrindimas: 

Europos stabilumo mechanizmas, kuris kartu su Tarptautiniu valiutos fondu ir Europos centriniu banku 

dalyvauja „trejete“, skolina euro zonos šalims. Jo nustatomos sąlygos daro didelę žalą besiskolinančios šalies 

vystymuisi, paminant jos gyventojų teises ir orumą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1070 
=== GUE//8234 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 02 05 straipsnis — Europos stabilumo mechanizmo pervestinos įplaukos, susijusios su biudžeto 

priežiūros vykdymu 

Pataisyti antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 02 05 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos stabilumo mechanizmo pervestinos įplaukos, susijusios su biudžeto priežiūros vykdymu 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis straipsnis yra skirtas padengti baudų, surinktų taikant Reglamento (ES) Nr. 

1173/2011 6 ir 8 straipsnius, skyrimą Europos stabilumo mechanizmui pagal 10 straipsnį. Visos įplaukos iš 

baudų, įrašytos į įplaukų suvestinės 7 1 3 straipsnį, gali būti panaudotos asignavimams teikti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Reglamente (ES) Nr. 1173/2011 nustatyta sankcijų sistema užtikrinamas geresnis Stabilumo ir augimo pakto 

prevencinės ir korekcinės dalių vykdymas euro zonoje. 

Pagrindimas: 

Su biudžeto priežiūra derinama nuobaudų sistema yra nepriimtina, nedemokratinė ir pažeidžia valstybių 

narių suverenumą. Europos stabilumo mechanizmas, kuris kartu su Tarptautiniu valiutos fondu ir Europos 

centriniu banku dalyvauja „trejete“, skolina euro zonos šalims. Jo nustatomos sąlygos daro didelę žalą 

besiskolinančios šalies vystymuisi, paminant jos gyventojų teises ir orumą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1078 
=== GUE//8243 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 01 02 06 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Nauja biudžeto eilutė — Paramos gamybai ir užimtumui programa šalims, nuolat patiriančioms gamybos 

ir demografinį trūkumą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Ši programa skirta padėti valstybėms narėms, kurios nuolat patiria struktūrinius trūkumus, susijusius su 

gamybos (žemės ūkio ir maisto, pramonės), technologijų, energetikos ir (arba) demografiniu lygiu. 

Valstybės narės, galinčios gauti paramą pagal šią programą, gaus paramą, kad įgyvendintų priemones ir 

politiką, kurios skatintų realiąją ekonomiką, visų pirma, kalbant apie veiksmingas investicijas ir 

pramonės vystymą, taip pat darbo vietų kūrimą. 

Pagrindimas: 

Europos integracija turėjo asimetrinį poveikį skirtingoms valstybėms narėms. Kai kuriose šalyse bendra ES 

politika, bendra rinka, bendra valiuta ir EPS lėmė gamybos sektoriaus nykimą, kenkė prekybos sektorių 

ekonomikai, lėmė darbo vietų sumažėjimą ir emigraciją (ypač jaunimo). Ekonominė ir socialinė sanglauda 

liko tuščiu pažadu. Būtina parengti naujas ir įvairesnes priemones. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1079 
=== GUE//8245 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 01 02 06 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Nauja biudžeto eilutė – Valstybių narių rėmimo suderėto išstojimo iš euro zonos atveju programa 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal programą bus teikiamas finansavimas toms valstybėms narėms, kurios, suprasdamos, kad jų 

prisijungimas prie bendros valiutos pasirodė netvarus, norėtų derėtis dėl pasitraukimo iš euro zonos. 

Programoje bus numatoma tokia galimybė ir visapusiškas atitinkamos valstybės narės grįžimas prie 

ekonominio savarankiškumo, visų pirma pinigų ir valiutos kurso savarankiškumo, sykiu su galima 

kompensacija už euro zonos narystės laikotarpiu netektas lėšas. 

Pagrindimas: 

Asimetrinis EPS pobūdis paskatino didėjančius valstybių narių skirtumus, o kai kuriose iš jų labai pablogėjo 

socialinės ir ekonominės sąlygos. Grįžimas prie ekonominio savarankiškumo ir, ypač, prie savarankiškumo 
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pinigų srityje turi būti pripažintas kaip galimybė, suteikiama visoms to norinčioms valstybėms narėms, ir 

tinkamai ES remiamas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 414 
=== ECON/6100 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 04 05 straipsnis — ESIF garantijų fondo atidėjiniai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Rezervas         

Iš viso  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 38 
=== ITRE/5000 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

01 04 05 straipsnis — ESIF garantijų fondo atidėjiniai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Rezervas         

Iš viso  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 283 
=== EMPL/5698 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 01 04 77 03 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Rezervas         

Iš viso      1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Išlaidų kategorija: 
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Bandomasis projektas – Pavyzdinis socialinio poveikio požiūris į socialinį būstą ir didesnių galių 

suteikimą romams. Naujoviškų finansinių priemonių naudojimo siekiant geresnių socialinių rezultatų 

išbandymas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Koncentruotų Europos piliečių grupių atveju jau kelis dešimtmečius būsto nepriteklius nuolat mažėjo. 

Romai – viena iš mažumų grupių Europoje, kuriose skurdo ir socialinės atskirties lygis yra didžiausias. 

Nepaisant ilgalaikių pastangų, įskaitant ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą iki 2020 m., 

pateiktą jau 2011 m., ir toliau reikia siekti spręsti romų socialinės ir ekonominės atskirties ir jų 

diskriminacijos problemas. 

Iki šiol romų integracijos nacionalinių strategijų (angl. NRIS) įgyvendinimas dideliu mastu priklausė nuo 

dotacijų, teikiamų iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų. Deja, ESI fondų lėšų panaudojimas 

yra ribotas dėl to, kad nacionalinės ir regioninės institucijos, atsakingos už šių lėšų valdymą, nėra 

politiškai įsipareigojusios ir neturi pajėgumų. Taip pat iki šiol menkai naudojamasi finansinėmis 

priemonėmis, pvz., paskolomis ir garantijomis, siekiant skatinti marginalizuotų romų bendruomenių 

socialinę ir ekonominę įtrauktį. 

Šis veiksmas yra dalis Europos Sąjungos veiksmų, kuriais siekiama: 

— remti socialines inovacijas ir naujus, holistinius požiūrius į socialinių paslaugų teikimą, nepalankioje 

padėtyje esančių grupių įgalinimą ir surasti svarbiausių socialinių problemų, visų pirma romų įtraukties, 

sprendimus, kurie lemtų permainas; 

– skatinti sektorių bendradarbiavimą ir socialinio poveikio partnerystes (viešųjų ir privačiųjų subjektų bei 

piliečių dalyvavimą), kaip naujus būdus viešajai vertei kurti; 

– pirmą kartą panaudoti naujas finansines priemones ir mišrią paramą (finansines priemones, dotacijas 

ir pajėgumų kūrimą) įgyvendinant projektus, kuriems būdingas didelis išorinis socialinis poveikis; 

— ilguoju laikotarpiu remti socialinių investicijų rinkos ir socialinį poveikį turinčių intervencijų plėtrą, 

tuo tikslu tikrinant ir (arba) tobulinant modelius, kurie galėtų būti taikomi platesniu mastu Europoje, 

pvz., būsimą bendrą ES investicijų programą („InvestEU“). 

Programa „InvestEU“ galėtų lemti esminius pokyčius, jei pagal ją būtų vykdomos finansinės investicijos, 

kuriomis siekiama remti socialinę infrastruktūrą (t. y. būsto, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas), 

socialines inovacijas ir socialinio poveikio programas. Kita ES integruota investicijų programa galėtų 

sudaryti reikšmingas galimybes padaryti pažangą siekiant romų įtraukties. 

Veiksmų aprėptis 

Šiais veiksmais bus parengtas aprūpinimo būstu modelis ir sudarytos geresnės gyvenimo galimybės 

atrinktos grupės marginalizuotoms romų bendruomenėms. Tiksliniai paramos gavėjai paprastai gyvena 

nereglamentuojamose ir (arba) neteisėtose priemiesčių gyvenvietėse ir yra nepalankioje padėtyje pajamas 

ir (arba) darbo užmokestį užtikrinančio užimtumo prieigos požiūriu bei kitų įtraukties galimybių požiūriu. 

Iš esmės tai būtų kelių etapų modelis, kuris apimtų romų šeimų, siekiančių turėti nuosavą būstą ir įgyti 

galių, parengimą (turint mintyje finansinį raštingumą, motyvaciją, pagalbą dėl darbo ir gyvenimo 

įgūdžius, taip pat pagalbą statybų srityje). 

Todėl veikla apims: 

— mokymo finansų srityje, pagalbos ieškant darbo ir gyvenimo įgūdžių mokymo teikimą atrinktiems 

dalyviams iš nepalankios aplinkos, dalyvaujantiems programoje; 

– paramą taupymo programų srityje kiekvienai šeimai, truksiančią apytikriai vienus metus, kad šeima 

būtų pajėgi mokėti paskolą už statybines medžiagas naujiems namams; 

– bendradarbiavimą su viešosiomis institucijomis siekiant skirti žemės intervencijos veiksmams; tai pat 
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mokymus valdžios institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti ir valdyti įtraukties ir (arba) segregacijos 

panaikinimo programas ir toliau teikti socialines paslaugas vietos bendruomenei. 

Įgyvendinant šį kelių etapų modelį bus eksperimentuojama su inovatyviais požiūriais, pagal kuriuos 

derinamos finansinės priemonės (paskolos, garantijos ir kt.), dotacijos ir parama pajėgumų kūrimui. 

Bandomasis projektas galėtų būti įgyvendinamas bendradarbiaujant su įgyvendinančiąja organizacija. 

Pagal vieną dotacijos sutartį su Komisija atrinktas įgyvendinantis partneris paramą nukreips per: 

– garantiją siekiant panaikinti socialinio būsto paskolų portfelių riziką tiksliniams paramos gavėjams – 

apie 25 proc. biudžeto; taip pat 

– gebėjimų stiprinimo dotacijas (CB), skirtas NVO, kurios teikia konsultuojamojo ugdymo (kuravimo) 

paslaugas savivaldybėms, kurios siūlo įsigyti butus ir (arba) namus, skatina statybą (duoda žemės ir 

būtiną infrastruktūrą), ir dotacijas skirtas vietos romų bendruomenėms, mokančioms finansinio 

raštingumo ir statybos darbų, skatinančioms užimtumą ir pilietinį ugdymą – apie 75 proc. 

Ši veikla bus glaudžiai suderinta su dabartiniais bandomaisiais romų įtraukties projektais (ROMACT) ir 

juos papildys, sanglaudos politikos finansavimo priemonėmis, kurias būtų galima panaudoti, taip pat 

atitinkamomis segregacijos panaikinimo gairėmis ir holistiniu požiūriu į vietos plėtros principus. 

Pagal bandomąjį projektą bus išbandomi ir kuriami integruoti socialinės srities finansavimo modeliai 

įgyvendinant daugiašalį ir visos Europos požiūrį, galbūt vykdant bandomąjį bendro finansinio ir (arba) 

konsultacinio pobūdžio projektą pagal programą „InvestEU“ po 2020 m. Tai turėtų papildyti sanglaudos 

finansavimo paramą ir sustiprinti socialinės įtraukties, segregacijos panaikinimo, galimybės gauti 

išsilavinimą, užimtumo paramos ir regioninės plėtros tikslus. Be to, pagal jį būtų galima taikyti modelius, 

pagal kuriuos būtų galima atkartoti socialinius rezultatus. 

Išbandžius projektą keliose vietose, kur yra daug romų bendruomenių, jis bus išplėstas į skirtingas vietas 

šalyse, kuriose gyvena daug romų bendruomenių (pvz., Rytų Slovakija, Rytų Čekijos Respublika, 

Bulgarija, Rumunija, Vengrija), ir jis bus kartojamas miestuose. 

Ši veikla bus glaudžiai suderinta su dabartiniais bandomaisiais romų įtraukties projektais (ROMACT) ir 

juos papildys, ir su papildomomis sanglaudos politikos finansavimo priemonėmis, kurias būtų galima 

panaudoti. Pagal bandomąjį projektą taip pat bus prisidedama prie politikos plėtojimo benamystės ir 

atskirties dėl būsto srityje ir bus remiamas ES NRIS programos po 2020 m. rengimas. 

Veiksmų tiksliniai subjektai: 

– marginalizuotos romų šeimos, kaip viena iš labiausiai atskirtį patiriančių grupių Europoje, kurių 

likimas atspindi vieną iš didžiausių socialinių problemų EEB, taip pat ES; 

— valdžios institucijos, finansų tarpininkai ir socialinį poveikį darantys subjektai (fondai, paslaugų 

teikėjai). 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Būsto nepritekliaus yra itin didelė romų bendruomenės problema. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus 

ištirta, kaip inovatyvūs, į poveikį orientuoti požiūriai gali sudaryti sąlygas pasinaudoti finansinėmis 

priemonėmis (pvz., paskolomis), siekiant patenkinti konkrečius marginalizuotų romų bendruomenių 

poreikius galimybės turėti būstą srityje. Pagal šį projektą bus remiamas įtraukus viešųjų institucijų, finansų 

įstaigų, fondų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas ir taip gaunami inovatyvūs 
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sprendimai, kurie galėtų būti toliau kartojami ir plėtojami siekiant geresnių nuolatinių rezultatų ir 

visuomenės gerovės ES. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 952 
=== GUE//8000 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 01 04 01 punktas — Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) 

rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 01 04 01 
1.1.4 

3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Rezervas         

Iš viso  3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimas yra 

nepaprastai svarbus šio sektoriaus, kuris yra esminė valstybių narių ekonomikos dalis, išlikimui. Taigi 

svarbu stiprinti finansavimo priemones, skirtas MVĮ remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 785 
=== S&D//7270 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 01 04 04 punktas — Europos Žemės stebėjimo programos (Copernicus) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 01 04 04 
1.1.13 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Rezervas         

Iš viso  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 953 
=== GUE//8001 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 01 04 05 punktas — Europos gynybos pramonės plėtros programos (EGPPP) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos gynybos pramonės plėtros programos (EGPPP) rėmimo išlaidos 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas tyrimų, susitikimų su ekspertais, informacijos ir leidinių, tiesiogiai susijusių su pagal 

šią biudžeto eilutę vykdomos programos ar priemonių tikslo įgyvendinimu, išlaidoms padengti, ir visoms 

kitoms techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, Komisijos 

perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų sutartis, išlaidoms padengti. 

Pagrindimas: 

Iš EGPPP finansuojami ES gynybos pajėgumai BSGP sistemoje ir skatinamas gynybos sąjungos sukūrimas. 

Ji pažeidžia ES sutartį, nes pagal Sutarties 41 straipsnio 2 dalį bet kokios išlaidos, kurios atsiranda dėl 

karinio arba gynybinio pobūdžio operacijų, negali būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto. Teisinė nuoroda 

į 173 straipsnį neturėtų būti taikoma; ši biudžeto eilutė turėtų būti išbraukta. Šios lėšos geriau turėtų būti 

skiriamos tarpininkavimui ir taikiam konfliktų sprendimui arba projektams, kuriais siekiama kovoti su 

energijos nepritekliumi, remti MVĮ arba stiprinti mūsų atsaką į klimato kaitą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 505 
=== VERT/7633 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 01 04 05 punktas — Europos gynybos pramonės plėtros programos (EGPPP) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 963 
=== GUE//8018 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 01 06 01 punktas — Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal Įmonių 
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konkurencingumo bei mažųjų ir vidutinių įmonių programą (COSME) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 01 06 01 
1.1.4 

10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Rezervas         

Iš viso  10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Pagrindimas: 

Pagalba labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms yra gyvybiškai svarbi šiam sektoriui ir svarbi 

valstybėms narėms ekonominiu požiūriu. Todėl turėtų būti sukurti ir sustiprinti paramos MVĮ mechanizmai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 80 
=== ITRE/5049 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 01 straipsnis — Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į 

rinką didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Rezervas         

Iš viso  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Pagrindimas: 

COSME yra labai sėkminga programa ir dėl dalyvavimo joje pateikiama pernelyg daug paraiškų. Papildomi 

asignavimai skiriami siekiant finansuoti daugiau jau pateiktų projektų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 710 
=== R-E//7445 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 01 straipsnis — Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į 

rinką didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Rezervas         

Iš viso  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Pagrindimas: 

Parama MVĮ yra labai svarbi siekiant skatinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 

Šios biudžeto eilutės įgyvendinimo lygis puikus, tad ji turėtų būti padidinta bent jau iki 2020 m. biudžete iš 

pradžių numatyto finansinio programavimo lygio. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 898 
=== EPP//7027 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Pagrindimas: 

Siūlomas asignavimų didinimas atitinka programos potencialą skatinti Sąjungos įmonių verslumą, didinti jų 

konkurencingumą ir gerinti jų patekimą į rinkas, taip pat gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą, be to, 

programos vykdymo lygis yra labai aukštas. Toks padidinimas sudarys sąlygas finansuoti šiuo metu 

rengiamą naują bandomąjį skaitmeninimo projektą, kurio tikslas – padėti MVĮ gauti papildomą finansavimą 

jų skaitmeninės transformacijos projektams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 35 
=== TRAN/5558 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Pagrindimas: 

Galima įrodyti, kad MVĮ neturi pakankamai galimybių gauti finansavimą, todėl reikia padidinti finansavimą, 

kad būtų galima pagerinti jų konkurencingumą rinkoje. MVĮ nuo pat pradžių patiria finansinių sunkumų, 

todėl joms siekiant skolų finansavimo būtina užtikrinti jų garantijas ir apsaugą. Būtina pagerinti MVĮ 

galimybes gauti finansavimą ir paskolas, o tai galima padaryti padidinus Komisijos siūlomą biudžetą. 

Įmones būtina skatinti ir remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 81 
=== ITRE/5050 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Pagrindimas: 

COSME yra labai sėkminga programa ir dėl dalyvavimo joje pateikiama pernelyg daug paraiškų. Papildomi 

asignavimai skiriami siekiant finansuoti daugiau jau pateiktų projektų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 954 
=== GUE//8002 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimas yra 

nepaprastai svarbus šio sektoriaus, kuris yra esminė valstybių narių ekonomikos dalis, išlikimui. Taigi 

svarbu stiprinti finansavimo priemones, skirtas MVĮ remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 711 
=== R-E//7446 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Pagrindimas: 

Parama MVĮ yra labai svarbi siekiant skatinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 

Pagal programą COSME sėkmingai padedama MVĮ. Šios biudžeto eilutės įgyvendinimo lygis puikus, tad ji 



 

 16 

turėtų būti padidinta bent jau iki 2020 m. biudžete iš pradžių numatyto finansinio programavimo lygio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 127 
=== IMCO/6362 === 

Pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 02 straipsnis — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir 

skolos forma didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Rezervas         

Iš viso  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. MVĮ susiduria su didesnėmis finansavimo kliūtimis 

negu stambesnės įmonės. Todėl nepaprastai svarbu, kad MVĮ, įskaitant moterų verslininkių įmones, būtų 

sudarytos geresnės galimybės gauti finansavimą kapitalo ir paskolos forma veiklos pradžios, augimo ir 

perdavimo etapais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 275 
=== EMPL/5678 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 02 77 38 punktas — Parengiamieji veiksmai — Jaunimo nedarbo mažinimas ir kooperatyvų steigimas, 

siekiant gerinti darbo galimybes Europos Sąjungoje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 38 
1.1.PPPA 

p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti, kad parengiamieji veiksmai būtų tęsiami sklandžiai antraisiais metais, į 2020 m. biudžetą 

jie turėtų būti įtraukti ir pagal įsipareigojimų, ir pagal mokėjimų asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 37 
=== TRAN/5560 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

02 02 77 39 punktas — Bandomasis projektas — Turizmo paslaugų kokybė  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 39 
1.1.PPPA 

p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Pagrindimas: 

Tęstinumas yra labai svarbus siekiant svarbiausio tikslo – turizmo paslaugų kokybės. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1025 
=== GUE//8159 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 41 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 41 
1.1.OTH 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

sukuriama nauja biudžeto eilutė: Europos aplinkos fondo sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Kadangi vykstant energetikos pertvarkai kyla sunkumų norint kituose sektoriuose įdarbinti iškastinio 

kuro ir branduolinės energijos gamybos sektorių darbuotojus, siūloma įsteigti Europos aplinkos fondą. 

Šis fondas galėtų: 

finansuoti įdarbinimo programas, kuriomis būtų užtikrinamas atleistų darbuotojų įdarbinimas; 

skirti paramą: 

išmokoms darbuotojams, kol jie vėl įsidarbins; 

darbuotojų, kurie priversti keisti darbą, profesiniam perkvalifikavimui finansuoti. 

Pagrindimas: 

Energetikos pertvarka negali būti daroma pamirštant energijos ir pramonės sektorius, kurie turės iš esmės 

pasikeisti ir bus prarasta daug darbo vietų. Itin svarbu, kad ES teiktų paramą šiuose sektoriuose dirbusių 

darbuotojų perkvalifikavimui, išnaudodama kuo daugiau jų turimos kompetencijos, kad jie galėtų padėti 

vykdyti energetikos pertvarką visoje ES. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 12 
=== TRAN/5508 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 41 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Pažangios lankytinos vietos 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pažangi lankytina vieta – tai kelių veiksnių, be kita ko, informacinių ir ryšių technologijų, skatinančių 

vietovę būti novatoriška, bendradarbiauti ir kurti drauge (dažniausiai drauge su lankytoju), rezultatas. 

Norint suprasti šį aspektą, vienas iš kriterijų, susijusių su pažangia turistine vieta, yra prieinamumas – 

tiek fizinis, tiek virtualus. Pažangios lankytinos vietos pagerina vietos aplankymo kokybę tiek lankytojams, 

tiek gyventojams. 

Pažangusis miestas gali būti laikomas miesto erdve, kurioje naudojamasi informacinėmis ir ryšių 

technologijomis ir duomenų mokslu siekiant įveikti šiuolaikinius iššūkius, t. y. efektyviau teikti paslaugas 

ir valdyti infrastruktūrą ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę žmonėms, kurie gyvena, dirba arba lankosi 

mieste, nepamirštant paramos kovai su klimato kaita. 

Pagal šią koncepciją miestų valdžios institucijoms daromas spaudimas ir vyksta skaitmeninės pertvarkos 

procesas, pavirtęs į intensyvią vadinamųjų pažangiųjų miestų iniciatyvų plėtrą visame pasaulyje. Tai yra 

dalis strateginio atsako į didėjančios urbanizacijos ir klimato kaitos keliamus iššūkius ir atveriamas 

galimybes – lygiai taip pat miestai formuojasi kaip erdvė, skirta socialinei ir ekonominei plėtrai, kurią 

formuoja neatidėliotinas poreikis užtikrinti pasaulinį vystymosi darnumą. 

Šis tyrimas apims miestų pažangumo koncepciją ir jos esminius elementus, susijusius su miesto 

skaitmeninės pertvarkos procesu, lemiančiu paradigminį perėjimą prie miesto kaip platformos, kurioje 

miesto planavimas ir darnumo siekiantis valdymas bus grindžiamas urbanistine analize ir tikralaikiais 

duomenimis. 

Atsižvelgiant į tai, pasiūlysiu atlikti tyrimą ir parengti įgyvendinimo planą konkrečiame mieste (regione), 

kad būtų: 

surinkti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys apie turizmą ir pažangiąsias lankytinas vietas; 

– pagerintos žinios apie turizmo poveikį; 

– parengta ir sukurta europinė turizmo analizės metodika, grindžiama dideliais duomenų kiekiais, 

taikoma ES lygmeniu ir skirta pažangioms lankytinoms vietoms; 

– atlikti geresni moksliniai tyrimai ir užtikrinta geresnė ES lygmeniu sukurtų sprendimų technologinė 

plėtra; 

– sudaryta galimybė išbandyti vietoje ir patikrinti galimybes taikyti ateityje (įgyvendinimo planas 

konkrečiame mieste). 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
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straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Šiuo projektu siekiama pagerinti ES, kaip pasaulinės turizmo krypties, poziciją, ieškoti naujų būdų, kaip 

skatinti inovacijas lankytinose vietose diegiant ir plėtojant IRT, kad būtų kuriamos skirtingos ir labai 

konkurencingos paslaugos. Tai apima pirmą išsamų tyrimą, siekiant surinkti kiekybinius ir kokybinius 

duomenis apie turizmą. Po to turėtų būti parengta europinė turizmo analizės metodika, grindžiama 

urbanistine analize ir tikralaikiais duomenimis ir taikytina ES lygmeniu. Šis projektas apima įgyvendinimo 

konkrečiame mieste (regione) planą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 284 
=== REGI/6250 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 41 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 200 000 400 000 200 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas. Lengviau vykdomi kulinariniai mainai tarp pabėgėlių ir priimančiųjų 

bendruomenių kaimuose ir miesteliuose, esančiuose Europos periferijoje  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama išspręsti regioninei plėtrai itin opią veiksmingos pabėgėlių 

integracijos problemą. Jis bus vykdomas sukuriant integracijos sistemą, t. y. bus vykdomi pabėgėlių ir 

priimančiųjų bendruomenių, esančių Europos periferijose, tarpusavio mokymosi kulinariniai mainai. 

Kultūriniai mainai gali skatinti naujai atvykusių asmenų integraciją ir sumažinti priimančiosios 

bendruomenės nerimą. Tačiau daugelis dabartinių pastangų visų pirma pritraukia jaunesnius, 

išsilavinusius ir daugiakalbius dalyvius ir daugiausiai vykdomos dideliuose miestuose. Palengvintas 

keitimasis receptais, maisto ruošimo pamokos arba namie pagamintas maistas gali sudaryti galimybes 

tiesiogiai bendrauti įvairesniems žmonėms, įskaitant moteris, vyresnio amžiaus, mažiau išsilavinusius ir 

vienakalbius žmones, taip pat pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms duoti tiesioginės, 

apčiuopiamos ir skanios naudos. Kai kuriuose dideliuose miestuose nevyriausybinės organizacijos skatina 

nedidelio masto bendras virtuves, pabėgėlių maisto festivalius ir keitimąsi receptais. 

Tačiau norint, kad tokie mainai vyktų mažesnėse ir atokesnėse vietovėse, kuriose kartais per trumpą laiką 

apsigyvena didelės pabėgėlių bendruomenės, labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas, visų pirma 

užtikrinti vertėjus. Ši bandomoji programa būtų labiausiai reikalinga palyginti izoliuotose vietovėse tose 

valstybėse narėse, į kurias atvyksta daug naujų žmonių. Tačiau šis bandomasis projektas gali pats save 

išlaikyti ir būti išplėtotas, taip pat gali būti pritaikytas siekiant sumažinti kitas atskirtis. 

Todėl pradedant projektą turėtų būti atidžiai įvertintas jo poveikis, privalumai ir problemos. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

„Po 2015–2016 m., kai į Europą atvyko daugiausia pabėgėlių, dabar dėmesys labiau skiriamas veiksmingam 

migrantų integravimui naujose visuomenėse. Nors migracijos politika išlieka nacionaline atsakomybe, 

centrinės ir vietos valdžios institucijos pripažįsta, kad integracija turi būti vykdoma ten, kur žmonės yra – jų 

darbo vietose, gyvenamuosiuose rajonuose ir mokyklose, į kurias jie siunčia savo vaikus. Už visų migracijos 

statistinių duomenų slepiasi žmonės arba šeimos, pradedantys naują gyvenimą naujoje vietoje.“ 

Šaltinis: EBPO. Bendradarbiavimas migrantus ir pabėgėlius integruojant vietovėse 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 823 
=== S&D//7313 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 41 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    350 000 350 000 350 000 350 000 

Rezervas         

Iš viso      350 000 350 000 350 000 350 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Turizmo paslaugų kokybė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per bandomąjį projektą neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Turizmas yra svarbiausias ekonomikos plėtros ir darbo vietų kūrimo Europoje sektorius. Turizmo įstaigos 

niekaip nebaigia diskutuoti dėl vieningos viešbučių, restoranų ir kitos infrastruktūros klasifikacijos 

sistemos. Atsižvelgiant į kintančius klientų poreikius ir lūkesčius ir norint skatinti viešbučių sektoriaus 

pasiūlą, pribrendo būtinybė imtis šios srities veiklos reguliavimo priemonių, patvirtinant galutinių 

vartotojų teisių ir interesų apsaugos priemones. 

Tačiau dėl nepakankamos ir neveiksmingos komunikacijos turistų lūkesčiai dažnai neatitinka faktinės 

pasiūlos. 

Pagal šį projektą bus: 

parengta išsami esamų viešųjų ir privačių turizmo iniciatyvų žemėlapių sudarymo sistema (žvaigždučių 

sistemos, sertifikavimo schemos ir kt.), pagal kurią klasifikavimo sistema bus suderinta tikslumo ir 

naujausių duomenų požiūriu ir bus siekiama užtikrinti paslaugų kokybės vertinimo ir veiklos rezultatų 

skaidrumą ir nuoseklumą; 

parengta kelionių agentūrų, kelionių organizatorių, e. užsakymo ir klientų atsiliepimų vietose pateikiamos 

informacijos turinio sistema; klientui teikiama informacija turėtų būti išnagrinėta, palyginta ir 

suderinama su identifikuotų iniciatyvų Sąjungos lygio kriterijais; 

parengta valdžios institucijų ir pramonės įmonių tarpvalstybinio bendradarbiavimo sistema, siekiant 

pagerinti pagrindinių sąlygų turinį ir užtikrinti sąžiningą paslaugų teikėjo ir turisto susitarimą; 
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susitarime, be kita ko, turėtų būti nurodytos mokėjimo sąlygos ir turisto teisės, ypač tais atvejais, kai 

sutartinės paslaugos nėra tinkamai įvykdomos; 

apsvarstyta galimybė parengti Sąjungos lygio principus, susijusius su turizmo paslaugų kokybe, įskaitant 

Sąjungos kompetenciją, pridėtinę vertę ir techninį gyvybingumą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Tęstinumas yra labai svarbus siekiant svarbiausio tikslo – turizmo paslaugų kokybės. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 830 
=== S&D//7320 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 43 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Tvirtesnis ES ir Indijos bendradarbiavimas turizmo srityje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pastaraisiais dešimtmečiais turizmas tapo vienu iš greičiausiai augančių ir didžiausių pasaulio 

ekonomikos sektorių. Į kitas šalis vykstančių turistų skaičius padidėjo nuo 278 mln. 1980 m. iki 1 035 

mln. 2012 m., be to, numatoma, kad iki 2030 m. šis skaičius kasmet augs vidutiniškai 3,3 %. Europa 

tebėra lankomiausia turistinė vieta pasaulyje, į ją atvyksta pusė visų į užsienio šalis vykstančių pasaulio 

turistų – trys ketvirtadaliai jų atvyksta į ES valstybes nares. Tačiau tokia Europos padėtis gali susvyruoti 

dėl naujų turistų lankomų vietų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. 

Tęsiant sėkmingą su Kinija susijusį pasaulį jungiančio turizmo („World Bridge Tourism“) projektą, 

pasakytina, kad Indijos – vienos iš labai svarbių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių – svarba 

atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo srauto požiūriu taip pat vis didėja. Tačiau trūkstant prieinamos 

informacijos reikėtų atlikti parengiamąjį arba mokslinį tyrimą. Mums tiesiog trūksta duomenų. 

Todėl pagrindinis šio bandomojo projekto tikslas yra toks: 

* gauti tam tikrų svarbesnių Indijos išvykstamojo (arba iš Indijos į Europą atvykstančiojo) turizmo rinkos 

sektoriaus duomenų; 

* kalbant apie naujus Europos Komisijos teisės aktus dėl Vizų kodekso, išplėsti diskusijas vizų ir Europos 

propagavimo tolimose rinkose tema; 
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* organizuoti kelionių organizatorių ir paslaugų teikėjų pažintinius vizitus; 

* rengti konferencijas Europoje ir Indijoje; 

* mokyti mokytojus, rengti mokomąją medžiagą kultūros (elgesys, derinimasis prie tradicijų, terminai ir 

kt.), specialių poreikių, susijusių su apgyvendinimu, virtuve, programos elementais, klausimais ir t. t.; 

* sukurti tam tikslui skirtą interneto svetainę, kuri būtų ES masto informacijos šaltinis, parengiant 

skirtingas versijas skirtingoms auditorijoms; 

* surengti aukšto lygio susitikimus dėl teisinės sistemos, susijusios su Indijos ir Europos santykiais 

turizmo srityje, daugiausia dėmesio skiriant ne tik tam, kad turistai galėtų lengvai atvyktų, bet ir tam, kad 

jie atvyktų ne kartą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Tęsiant sėkmingą su Kinija susijusį pasaulį jungiančio turizmo („World Bridge Tourism“) projektą, 

pasakytina, kad Indijos – vienos iš labai svarbių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių – svarba 

atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo srauto požiūriu taip pat vis didėja. Tačiau trūkstant prieinamos 

informacijos reikėtų atlikti parengiamąjį tyrimą arba mokslinius tyrimus, kad būtų galima susidaryti išsamų 

vaizdą apie turizmo srautus. Komisijos veikloje reikia aiškiai įvardyti šį ES ir Indijos projektą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 30 
=== TRAN/5545 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 43 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Tvirtesnis ES ir Indijos bendradarbiavimas turizmo srityje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pastaraisiais dešimtmečiais turizmas tapo vienu iš greičiausiai augančių ir didžiausių pasaulio 

ekonomikos sektorių. Į kitas šalis vykstančių turistų skaičius padidėjo nuo 278 mln. 1980 m. iki 1 035 

mln. 2012 m., be to, numatoma, kad iki 2030 m. šis skaičius kasmet augs vidutiniškai 3,3 %. Europa 

tebėra lankomiausia turistinė vieta pasaulyje, į ją atvyksta pusė visų į užsienio šalis vykstančių pasaulio 

turistų – trys ketvirtadaliai jų atvyksta į ES valstybes nares. Tačiau tokia Europos padėtis gali susvyruoti 

dėl naujų turistų lankomų vietų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. 

Tęsiant sėkmingą su Kinija susijusį pasaulį jungiančio turizmo („World Bridge Tourism“) projektą, 
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pasakytina, kad Indijos – vienos iš labai svarbių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių – svarba 

atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo srauto požiūriu taip pat vis didėja. Tačiau trūkstant prieinamos 

informacijos reikėtų atlikti parengiamąjį arba mokslinį tyrimą. Mums tiesiog trūksta duomenų. 

Todėl pagrindinis šio bandomojo projekto tikslas yra toks: 

* gauti tam tikrų svarbesnių Indijos išvykstamojo (arba iš Indijos į Europą atvykstančiojo) turizmo rinkos 

sektoriaus duomenų; 

* kalbant apie naujus Europos Komisijos teisės aktus dėl Vizų kodekso, išplėsti diskusijas vizų ir Europos 

propagavimo tolimose rinkose tema; 

* organizuoti kelionių organizatorių ir paslaugų teikėjų pažintinius vizitus; 

* rengti konferencijas Europoje ir Indijoje; 

* mokyti mokytojus, rengti mokomąją medžiagą kultūros (elgesys, derinimasis prie tradicijų, terminai ir 

kt.), specialių poreikių, susijusių su apgyvendinimu, virtuve, programos elementais, klausimais ir t. t.; 

* sukurti tam tikslui skirtą interneto svetainę, kuri būtų ES masto informacijos šaltinis, parengiant 

skirtingas versijas skirtingoms auditorijoms; 

* surengti aukšto lygio susitikimus dėl teisės aktų, susijusių su Indijos ir Europos santykiais turizmo 

srityje, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad turistai galėtų atvyktų, ir tai padarytų ne kartą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Tęsiant sėkmingą su Kinija susijusį pasaulį jungiančio turizmo („World Bridge Tourism“) projektą, 

pasakytina, kad Indijos – vienos iš labai svarbių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių – svarba 

atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo srauto požiūriu taip pat vis didėja. Tačiau trūkstant prieinamos 

informacijos reikėtų atlikti parengiamąjį tyrimą arba mokslinius tyrimus, kad būtų galima susidaryti išsamų 

vaizdą apie turizmo srautus. Reikia aiškiai pažymėto Komisijos veikloje apie šį ES ir Indijos projektą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 842 
=== S&D//7332 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 02 77 45 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 02 77 45 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 200 000 400 000 200 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Lengviau vykdomi kulinariniai mainai tarp pabėgėlių ir priimančiųjų 

bendruomenių Europos periferijos kaimuose ir miesteliuose 

Pastabos: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama išspręsti regioninei plėtrai itin opią veiksmingos pabėgėlių 

integracijos problemą. Jis bus vykdomas sukuriant integracijos sistemą, t. y. bus organizuojama pabėgėlių 

ir priimančiųjų bendruomenių, esančių Europos periferijose, tarpusavio pažintis pasitelkiant kulinarinius 

mainus. 

Kultūriniai mainai gali skatinti naujai atvykusių asmenų integraciją ir sumažinti priimančiosios 

bendruomenės nerimą. Tačiau daugelis dabartinių pastangų visų pirma pritraukia jaunesnius, 

išsilavinusius ir daugiakalbius dalyvius ir daugiausiai vykdomos dideliuose miestuose. Palengvintas 

keitimasis receptais, maisto ruošimo pamokos arba namie pagamintas maistas gali sudaryti galimybes 

tiesiogiai bendrauti įvairesniems žmonėms, įskaitant moteris, vyresnio amžiaus, mažiau išsilavinusius ir 

vienakalbius žmones, taip pat pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms duoti tiesioginės, 

apčiuopiamos ir skanios naudos. Kai kuriuose dideliuose miestuose nevyriausybinės organizacijos skatina 

nedidelio masto bendras virtuves, pabėgėlių maisto festivalius ir keitimąsi receptais. 

Tačiau norint, kad tokie mainai vyktų mažesnėse ir atokesnėse vietovėse, kuriose kartais per trumpą laiką 

apsigyvena didelės pabėgėlių bendruomenės, labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas, visų pirma 

užtikrinti vertimo paslaugas. Ši bandomoji programa būtų labiausiai reikalinga gana izoliuotose vietovėse 

tose valstybėse narėse, į kurias atvyko daug naujų žmonių. Tačiau šis bandomasis projektas gali pats save 

išlaikyti ir būti išplėtotas, taip pat gali būti pritaikytas siekiant sumažinti kitas atskirtis. 

Todėl pradedant projektą turėtų būti atidžiai įvertintas jo poveikis, privalumai ir problemos. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

„Po 2015–2016 m., kai į Europą atvyko daugiausia pabėgėlių, dabar dėmesys labiau skiriamas veiksmingam 

migrantų integravimui naujose visuomenėse. Nors migracijos politika išlieka nacionaline atsakomybe, 

centrinės ir vietos valdžios institucijos pripažįsta, kad integracija turi būti vykdoma ten, kur žmonės yra – jų 

darbo vietose, gyvenamuosiuose rajonuose ir mokyklose, į kurias jie siunčia savo vaikus. Už visų migracijos 

statistinių duomenų slepiasi žmonės arba šeimos, pradedantys naują gyvenimą naujoje vietoje.“ Šaltinis: 

EBPO. Bendradarbiavimas migrantus ir pabėgėlius integruojant vietovėse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 964 
=== GUE//8019 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 03 02 02 punktas — Parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir visuomeninėms 

suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančioms organizacijoms vykdant standartizavimo veiklą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 02 02 
1.1.OTH 

4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Pagrindimas: 

Šis asignavimas skirtas Europos nevyriausybinių ir ne pelno organizacijų, atstovaujančių MVĮ, vartotojų, 

aplinkos apsaugos ir socialiniams interesams, einamosioms ir veiklos išlaidoms padengti. Šiuo metu šiame 

sektoriuje gyvybiškai svarbi pagalba labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ji taip pat labai 

svarbi valstybėms narėms ekonominiu požiūriu. Taigi turėtų būti sukurti ir sustiprinti paramos MVĮ 

mechanizmai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 805 
=== S&D//7290 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 03 03 straipsnis — Europos cheminių medžiagų agentūra — Cheminių medžiagų teisės aktai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 03 
1.1.DAG 

59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Rezervas         

Iš viso  59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 106 
=== ITRE/5163 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 03 77 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Skaitmeninių tendencijų ir revoliucingųjų technologijų observatorija  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Technologijų specialistai tvirtina, kad įžengėme į ketvirtosios pramonės revoliucijos erą arba antrąjį 

mašinos amžių. Šiai erai būdinga tai, kad pagrindinį vaidmenį atlieka tokios skaitmeninės technologijos, 

kaip dirbtinis intelektas, mašinų mokymasis, blokų grandinė, duomenų analizė, daiktų internetas, 

superkompiuteriai ir revoliucingosios gamybos technologijos, pvz., 3D spausdinimas. Vaizdas tampa dar 

sudėtingesnis atsižvelgiant į sparčią biotechnologijų plėtrą, pvz., genų redagavimą. 
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Naujoji era ne tik sukuria didelių ir neprilygstamų galimybių, bet ir kelia didelių iššūkių. Šių galimybių ir 

iššūkių nagrinėjimas yra fragmentiškas, vykdomas mokslininkų ir analitikų teminėse grupėse, todėl 

atsiranda dubliavimosi ir spragų. Labai svarbu sutelkti įvairių sričių specialistus ir sukurti nuoseklų 

požiūrį, kuriuo remiantis būtų gauti konkretūs kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai, kad būtų galima 

spręsti pagrindinius etikos, valdymo ir reguliavimo uždavinius. 

Ateitis prasideda jau šiandien. Tik būtina visiems vienodai paskirstyti ateities privalumus. Strategija, 

skirta šiam tikslui įgyvendinti, gali būti grindžiama Skaitmeninių tendencijų ir revoliucingųjų 

technologijų observatorijos, kuri galiausiai susietų veikiančių observatorijų elementus ir veiktų dviem 

lygmenimis, sukūrimu. Pirmuoju centriniu lygmeniu minėtoje observatorijoje būtų sutelkti ES institucijų, 

kitų vyriausybinių agentūrų atstovai, politikos formuotojai, mokslininkai, politikai, įmonių, pilietinės 

visuomenės ir akademinės bendruomenės atstovai, kurie bendradarbiautų daugialypiu lygmeniu. Vėliau 

minėta observatorija šias žinias ir politikos rekomendacijas paskirstys regioniniams centrams ir 

ekosistemoms, sukurtiems ir išplėtotiems mažiau technologiškai išsivysčiusiuose ES regionuose, kad būtų 

įtrauktos vietos bendruomenės ir verslo, švietimo bei regionų grupės. 

Vykdant bandomąjį projektą gali būti sukurta centrinės observatorijos infrastruktūra ir eksperimento 

tikslais – trys arba keturi regioniniai centrai. Jei projektas bus sėkmingas, jis bus išplėstas aprėpiant 

daugiau regionų. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Iššūkiai, kurie kyla dėl naujų skaitmeninių tendencijų ir revoliucingųjų technologijų, greitai keičia politinę, 

verslo, švietimo ir socialinę aplinką. Būtina nustatyti suderintą ir subalansuotą požiūrį. Observatorija, kurioje 

susirinktų pagrindiniai suinteresuotieji subjektai ir jiems būtų sudarytos sąlygos dirbti daugiadalykėje 

aplinkoje, o vėliau perduoti šias žinias į atokius centrus ir ekosistemas, sukurtus mažiau technologiškai 

išsivysčiusiose vietovėse, gali veikti lanksčiai ir suformuoti strategiją, kuria būtų didinamas teisingumas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 27 
=== TRAN/5541 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 03 77 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Nepriklausomi realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 

bandymai siekiant užtikrinti išsamų informavimą ir skaidrumą, kad rinka būtų geriau prižiūrima 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 
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Kaip vykdomo bandomojo projekto (PP 02 03 77 07) tąsa, atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 4 d. Europos 

Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai (P8_TA(2017) 100), pateiktos atlikus išmetamųjų 

teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą, 40 punktą, vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus bus 

toliau finansuojamos priemonės, susijusios trečiosios šalies atliekamais realiomis važiavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio bandymais, ryšium su Reglamento (EB) Nr. 715/2007 perkėlimu į nacionalinę 

teisę. 

Anksčiau kvalifikuotos trečiosios šalys Sąjungos ir nacionalinio lygmens valdžios institucijoms teikdavo 

patikimą informaciją apie automobilių išmetamus teršalus. Tą informaciją atsakingos valdžios institucijos 

teikdavo retai. Skiriant tinkamą finansavimą joms turėtų būti sudarytos sąlygos teikti patikimus duomenis 

apie keleivinių automobilių kelyje išmetamų teršalų kiekio bandymus, kurie būtų nepriklausomi nuo 

gamintojų ir reguliavimo institucijų teikiamų duomenų, siekiant didinti skaidrumą ir gerinti rinkos 

priežiūrą. 

Trečiosios šalys patvirtins bandymų procedūras, remdamosi Reglamento (EB) Nr. 715/2007, Komisijos 

Reglamento (ES) 2017/1151 ir keturių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio dokumentų 

rinkinių nuostatomis ir 2017 m. sausio 26 d. Komisijos pranešime nurodytomis gairėmis. Jos skelbs savo 

bandymų rezultatus siekiant sukurti gerosios praktikos procedūras ir plačiau skleisti informaciją tiek 

atsakingoms valdžios institucijoms, tiek visuomenei. 

Pagrindinis dėmesys bus skiriamas atitikties užtikrinimui eksploatacijos laikotarpiu ir tai gali būti 

įvertinta išbandant transporto priemones, kurių parametrai šiuo metu viršija eksploatuojamų transporto 

priemonių atitikties arba rinkos priežiūros reglamentuojamus parametrus, t. y. daugiau kaip 5 metų 

senumo arba 100 000 km nuvažiavusias transporto priemones. Tokie bandymai suteiks labai naudingos 

informacijos apie dabartinių išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų kokybę ir padės teikti būtiną 

informaciją rengiant naują teisės akto pasiūlymą dėl išmetamųjų teršalų. Bandymai turėtų apimti 

realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymus ir bandymus laboratorijoje su senomis 

transporto priemonėmis ir visų galimų teršalų, įskaitant tuos, kurie šiuo metu nereglamentuojami, 

matavimą. 

Nepriklausomos trečiosios šalys taip prisidės prie geresnės priežiūros, kaip praktikoje taikomi išmetamųjų 

dujų standartai ir kaip sekasi įgyvendinti Sąjungos tikslus oro kokybės ir klimato politikos srityse. Jos 

padės geriau suprasti išmetamųjų dujų kiekio mažinimo strategijas, susijusias su greitinimu, dideliu 

greičiu, aplinkos temperatūra ir kitais kriterijais. Jų speciali bandymų procedūra bus skaidriai 

dokumentuojama ir ją vykdant turėtų būti atsižvelgiama į dabartines taisykles dėl realiomis važiavimo 

sąlygomis išmetamų teršalų kiekio ir naujausius mokslinius tyrimus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Svarbus bandomasis projektas išplečiamas ir virsta parengiamaisiais veiksmais, siekiant toliau teikti 

finansavimą trečiosioms šalims, kad jos galėtų vykdyti eksploatuojamų transporto priemonių atitikties 

patikras atlikdamos nepriklausomus ir skaidrius bandymus ryšium su Reglamento (EB) Nr. 715/2007 

perkėlimu į nacionalinę teisę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 119 
=== IMCO/6354 === 

Pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 03 77 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezervas         

Iš viso      300 000 150 000 300 000 150 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Rinkos priežiūros veiklos iššūkių ir galimybių vertinimas atsižvelgiant į naujas 

technologijas ir skaitmeninę tiekimo grandinę 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas yra įvertinti iššūkius, su kuriais vartotojai ir rinkos priežiūros institucijos 

susiduria dėl naujų technologijų (pvz., prie interneto prijungiamų prietaisų, blokų grandinių ir t. t.) ir 

skaitmeninio tiekimo grandinių, bei jų teikiamas galimybes, atsižvelgiant į produktų – įskaitant 

parduodamus internete – saugumą. Pagal šį bandomąjį projektą galėtų būti finansuojamas tyrimas, 

susijęs su naujų technologijų – pvz., blokų grandinių – naudojimu, siekiant užtikrinti veiksmingą rinkos 

priežiūrą ir geresnį produktų atsekamumą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dėl daiktų interneto paplitimo, padidėjusio sujungtų prietaisų skaičiaus ir išaugusios internetinės prekybos 

gali kilti tam tikrų iššūkių, susijusių su vartotojų apsauga ir saugumu, bei, savo ruožtu, rinkos priežiūros 

institucijų veikla. Nežiūrint į tai, rinkos priežiūros institucijos taip pat gali naudoti naujas technologijas, pvz., 

blokų grandines, produktams atsekti. Be to, neseniai priimtame Rinkos priežiūros reglamente šios bendros 

veiklos sritys vadinamos ypač svarbiomis įgyvendinant rinkos priežiūros veiklą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 812 
=== S&D//7302 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 03 77 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezervas         

Iš viso      300 000 150 000 300 000 150 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Rinkos priežiūros veiklos iššūkių ir galimybių vertinimas atsižvelgiant į naujas 
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technologijas ir skaitmeninę tiekimo grandinę 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas yra įvertinti iššūkius, su kuriais vartotojai ir rinkos priežiūros institucijos 

susiduria dėl naujų technologijų (pvz., prie interneto prijungiamų prietaisų, blokų grandinių ir t. t.) ir 

skaitmeninio tiekimo grandinių, bei jų teikiamas galimybes, atsižvelgiant į produktų – įskaitant 

parduodamus internete – saugumą. Pagal šį bandomąjį projektą galėtų būti finansuojamas tyrimas, 

susijęs su naujų technologijų – pvz., blokų grandinių – naudojimu, siekiant užtikrinti veiksmingą rinkos 

priežiūrą ir geresnį produktų atsekamumą. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dėl daiktų interneto paplitimo, padidėjusio sujungtų prietaisų skaičiaus ir išaugusios internetinės prekybos 

gali kilti  

tam tikrų iššūkių, susijusių su vartotojų apsauga ir saugumu, bei, savo ruožtu, rinkos priežiūros  

institucijų veikla. Nežiūrint į tai, rinkos priežiūros institucijos taip pat gali naudoti naujas technologijas, pvz., 

blokų grandines,  

produktams atsekti. Be to, neseniai priimtame Rinkos priežiūros reglamente  

šios bendros veiklos sritys vadinamos ypač svarbiomis įgyvendinant rinkos  

priežiūros veiklą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 82 
=== ITRE/5051 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 01 punktas — Pirmavimas kosmoso srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Rezervas         

Iš viso  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Pagrindimas: 

Reikia numatyti daugiau asignavimų papildomiems projektams, kad būtų toliau stiprinama Europos kosmoso 

politika. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 901 
=== EPP//7030 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 01 punktas — Pirmavimas kosmoso srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Rezervas         

Iš viso  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti kosmoso aplinkos ilgalaikę saugą ir saugumą bei didinti pramonės konkurencingumą ir 

jos vertės grandinę pasaulinėje rinkoje, būtina vykdyti kosmoso tyrimus. Atsižvelgiant į tai, kad kosmoso 

moksliniai tyrimai yra politinis prioritetas ir kad šiuo metu kosmoso mokslinių tyrimų projektai 

nepakankamai finansuojami, taip pat turint mintyje perėjimą prie 2021–2027 m. daugiametės finansinės 

programos, reikia padidinti šios srities biudžeto išteklius, kad būtų ir toliau dedamos MTTP pastangos, o 

Europa galėtų toliau pirmauti pasaulyje kosmoso inovacijų srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 31 
=== TRAN/5551 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 01 punktas — Pirmavimas kosmoso srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Rezervas         

Iš viso  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 92 
=== ITRE/5084 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Pagrindimas: 

Gebėjimas diegti inovacijas yra nepaprastai svarbus siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir ne vėliau kaip 

iki 2050 m. sukurti neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką. Nepaisant to, kad MVĮ yra vienas iš 

pagrindinių Europos ekonomikos ramsčių ir pagrindinis inovacijų šaltinis, MVĮ susiduria su įvairiomis 

struktūrinėmis problemomis, pvz., susijusiomis su jų dydžiu, turto apimtimi ir verslo modeliais, todėl 

inovacijų srityje joms reikalinga konkreti parama. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 735 
=== S&D//7218 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Pagrindimas: 

Komisijos pasiūlytą biudžetą būtina padidinti, nes transporto sektoriuje veikiančioms ir kitoms MVĮ būtinas 

finansavimas, kad jos galėtų diegti inovacijas, gerinti paslaugų kokybę ir konkuruoti rinkoje. MVĮ būtinas 

kapitalas, kad jos galėtų pasiūlyti naujus produktus Europos vartotojams, ir reikia pašalinti su finansavimu 

susijusias kliūtis, kad jos galėtų plėstis ir augti. Kuo didesnė siūlomų produktų ir (arba) paslaugų kokybė, tuo 

didesnių reikia MVĮ investicijų, todėl būtina padidinti biudžetą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 33 
=== TRAN/5556 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Pagrindimas: 

Komisijos pasiūlytą biudžetą būtina padidinti, nes MVĮ, be kita ko, veikiančioms transporto sektoriuje, 

būtinas finansavimas, kad jos galėtų diegti inovacijas, gerinti paslaugų kokybę ir konkuruoti rinkoje. MVĮ 

būtinas kapitalas, kad jos galėtų pasiūlyti naujus produktus Europos vartotojams, reikia pašalinti su 

finansavimu susijusias kliūtis, kad jos galėtų plėstis ir augti. Kuo didesnė siūlomų produktų ir (arba) 

paslaugų kokybė, tuo didesnių reikia MVĮ investicijų, todėl būtina padidinti biudžetą. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 955 
=== GUE//8003 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Pagrindimas: 

Reikia numatyti daugiau lėšų, skirtų MVĮ remti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 438 
=== ECON/6135 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 138 
=== FEMM/6201 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 
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Būtina vėl įrašyti biudžeto projekto 50 601 570 EUR asignavimo sumą, nes šis padidintas finansavimas bus 

nepaprastai svarbus siekiant remti priemones, kuriomis verslininkės būtų skatinamos dalyvauti skaitmeninės 

ekonomikos, IRT ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose. Europos Sąjungoje 

moterys sudaro tik 17 % IRT specialistų. Europos Sąjungoje lyčių atotrūkis skaitmeninių įgūdžių srityje 

siekia 11 %. Siekiant panaikinti lyčių atotrūkį skaitmeniniame sektoriuje reikia skirti pakankamai 

finansavimo, kad būtų pagerintas švietimas, remiamos verslininkės skaitmeniniame sektoriuje ir vykdoma 

daugiau visiems gyventojams skirtų informavimo kampanijų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 712 
=== R-E//7447 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 02 03 punktas — Inovacijų mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezervas         

Iš viso  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Pagrindimas: 

Parama MVĮ ir inovacijoms yra labai svarbi siekiant skatinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir darbo 

vietų kūrimą. Tarybos atliktą lėšų sumažinimą reikia panaikinti. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 488 
=== VERT/7604 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 03 01 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos kūrimas ir 

tvarus žaliavų tiekimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Rezervas         

Iš viso  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 766 
=== S&D//7251 === 
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Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 03 01 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos kūrimas ir 

tvarus žaliavų tiekimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Rezervas         

Iš viso  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 93 
=== ITRE/5091 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 03 01 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos kūrimas ir 

tvarus žaliavų tiekimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Rezervas         

Iš viso  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Pagrindimas: 

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius, kurie kyla dėl klimato kaitos, turėtų būti plečiami moksliniai tyrimai 

tvaraus transporto srityje ir didinamos investicijos į tokį transportą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 878 
=== EPP//7007 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 03 01 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos kūrimas ir 

tvarus žaliavų tiekimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Rezervas         

Iš viso  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 
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Pastabos: 

Po pastraipos: 

Parama taip pat bus teikiama siekiant panaikinti kliūtis, .......... modelius, kaip antai žaliavų iš atliekų srauto 

atgavimą. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį šiam biudžeto straipsniui galima panaudoti 47 800 000 

EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, atsižvelgiant į dėl visiškai ar iš dalies neįvykdytų mokslinių tyrimų 

projektų 2018 m. panaikintus įsipareigojimus. 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Reikėtų užtikrinti papildomą tikslinį finansavimą tam tikrose programos „Horizontas 

2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios 

ekonomikos tikslu (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 64 %). Be to, 

asignavimai taip pat turėtų būti didinami atliekant įsipareigojimų panaikinimą (Finansinio reglamento 15 

straipsnio 3 dalis). Visa 2018 m. panaikintų įsipareigojimų suma turėtų būti skirta įvairioms programos 

„Horizontas 2020“ biudžeto eilutėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 956 
=== GUE//8004 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 77 03 punktas — Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Šis asignavimas skirtas per parengiamuosius veiksmus neįvykdytiems praėjusių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Biudžeto eilutė išbraukiama. 

Pagrindimas: 

Šie parengiamieji veiksmai neturėtų būti vykdomi. Asignavimai turėtų būti naudojami energijos nepritekliui 

mažinti, MVĮ remti ir mūsų atsakui į klimato kaitą stiprinti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 540 
=== I-D//7703 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

02 04 77 03 punktas — Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir susijusius dokumentus taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per parengiamuosius veiksmus neįvykdytiems praėjusių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Susiję teisės aktai: 

Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pradeda veikti Europos gynybos fondas“ (COM(2017) 

295 final). 

Pagrindimas: 

Mums nereikia jokios ES lygmeniu centralizuotos iniciatyvos šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 969 
=== GUE//8067 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 04 77 07 punktas — Parengiamieji veiksmai — Naujos ES programos GOVSATCOM rengimas 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 77 07 
1.1.PPPA 

p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Naujos ES programos GOVSATCOM rengimas 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per parengiamuosius veiksmus neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Šiais parengiamaisiais veiksmais bus remiama įvairi parengiamoji veikla, kuri yra būtina siekiant, kad nuo 

2021 m. būtų sėkmingai pradėta įgyvendinti veiksmų programa, kaip antai: 

– pramonės sistemų tyrimai, susiję su GOVSATCOM centru ir nauja antžemine infrastruktūra, kuria būtų 

sklandžiai sujungiami naudotojai ir paslaugų teikėjai; 
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– GOVSATCOM centro ir paslaugų elementų plėtojimas ir prototipų kūrimas; 

– įvairių civilinių taikymo scenarijų krizių valdymo, civilinės saugos, stebėjimo ir pagrindinės 

infrastruktūros valdymo srityse nustatymas ir demonstravimas; 

– kita parengiamoji veikla, įskaitant GOVSATCOM pasiūlos ir paklausos analizę nuo XXI a. trečiojo 

dešimtmečio vidurio. 

Pagrindimas: 

Programa GOVSATCOM bus „Galileo“ palydovų programos dalis ir turės aiškų saugumo ir karinį tikslą. Ji 

bus plėtojama kaip labai apsaugotas karinis palydovinio ryšio išteklius. „GSC Demo“ yra visiškai suderinta 

su persvarstytu 2018 m. pajėgumų plėtojimo planu ir susijusiais ES gynybos pajėgumų prioritetais. Pagal ES 

sutarties 41 straipsnio 2 dalį išlaidos kariniams veiksmams ar gynybai nepateisinamos. Parengiamieji 

veiksmai turi būti nutraukti. EP griežtai atmeta bet kokį finansavimą iš ES biudžeto kariniams ar saugumo 

moksliniams tyrimams, plėtrai ir viešiesiems pirkimams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 21 
=== TRAN/5532 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 04 77 08 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas— Aviacijos atsparumas GNSS trukdymui ir klaidinimui 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio projekto tikslas – išnagrinėti GNSS trukdymo ir kibernetinių atakų keliamą grėsmę aviacijos veiklai ir 

nustatyti švelninimo priemones. 

Aviacijos atsparumas GNSS trukdymui ir kibernetinėms grėsmėms – dvejų metų projektas, kuriam 

vadovautų Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) kartu su Europos partneriais ir kurio 

tikslas – užtikrinti civilių skrydžių saugą nustatant integruotas saugumo priemones ir apsaugos nuo 

trukdymo mechanizmus. Vykdant projektą turėtų būti nustatyti reguliavimo institucijų ir veiklos vykdytojų 

gerosios praktikos pavyzdžiai ir pateiktos politikos gairės dėl GNSS sistemos saugumo ir galimų būsimų 

aviacijos saugumo srities iniciatyvų. 

Įgyvendinant projektą taip pat dėmesys bus skiriamas GNSS ir (arba) vietos nustatymo, navigacijos ir 

laiko nustatymo (PNT) įrangai (visų pirma imtuvams) atsižvelgiant į įrengimo ir eksploatavimo 

strategijas, nes jomis galima pasinaudoti esamos įrangos reikmėms, taip pat strategijoms, kuriomis 

remiantis galima sukurti atsparesnius naujus ir (arba) patobulintus produktus. 

Be to, vykdant projektą bus įvertinta, ar siūlomos strategijos taikytinos kitoms (ne aviacijos) sritims. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Aviacijos saugumo ekspertai jau ne vienus metus įspėja apie pavojus, kurie civilinės aviacijos saugai kyla 

dėl paprasto ir kompleksinio GNSS trukdymo ir kibernetinių grėsmių. Per pastaruosius metus Rusijos 

kariuomenė daug investavo į elektroninio karo įrangą, kad sustabdytų FM, SATCOM, ADS-B, korinio ryšio, 

GPS ir kitus signalus. Kai kurios valstybės narės, visų pirma esančios šiauriniame regione, pranešė, kad 

daugėja su GNSS trukdymu susijusių saugos incidentų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 79 
=== ITRE/5047 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 05 01 straipsnis — Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) 

kūrimas ir teikimas iki 2020 m. 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 05 01 
1.1.11 

957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Rezervas         

Iš viso  957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Pagrindimas: 

Papildomi asignavimai, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad vykdant veikla nebūtų patirta nesėkmių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 101 
=== ITRE/5158 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 05 77 

Išlaidų kategorija: 

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai 

Pagrindimas: 

Buvo parodyta, kad staigaus širdies sustojimo aukų išgyvenimo rodikliai gerokai padidėja, jei atliekamas 

dirbtinis kvėpavimas ir ankstyva defibriliacija. Nors šiuo metu yra daug AID ir daug žmonių išmokyti atlikti 

dirbtinį kvėpavimą, trūksta informacijos apie šių prietaisų buvimo vietą. Taigi, šio bandomojo projekto 

tikslas – parodyti pridėtinę „Galileo“ vertę mažinant su širdies sustojimu susijusių mirčių skaičių, tuo tikslu 

sudarant viešai prieinamų AID žemėlapį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 101 
=== ITRE/5158 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 02 05 77 01 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 350 000 500 000 350 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — „Galileo“ ir EGNOS panaudojimas siekiant sumažinti mirčių dėl širdies 

sustojimo skaičių  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Staigus širdies sustojimas Europos Sąjungoje lemia 20 % mirties atvejų. Šis skaičius galėtų būti gerokai 

mažesnis, jei visoms aukoms būtų atliktas ankstyvas širdies masažas ir ankstyva defibriliacija. Iš tiesų, 

moksliniai tyrimai rodo, kad, jei pirmoji defibriliacija atliekama nepraėjus trims minutėms nuo širdies 

sustojimo, išgyvenimo lygis siekia 74 %. Tačiau tik mažiau nei 5 % širdies sustojimo aukų atliekamas 

ankstyvas širdies masažas ir defibriliacija. 

Šiuo metu vykdoma vis daugiau informavimo kampanijų siekiant skatinti žmonių, privačių organizacijų 

ar viešųjų institucijų mokymą, kaip atlikti dirbtinį kvėpavimą, ir automatinių išorinių defibriliatorių 

(AID) įsigijimą. Vis dėlto dažnai kiti žmonės, įskaitant pagalbos tarnybas, nežino, kur yra šie prietaisai. 

Dėl to susiklosto padėtis, kai širdies priepuolio aukos negali būti laiku atgaivintos. Taigi, būtina plėtoti ir 

propaguoti taikomąsias programas, kuriomis siekiama sudaryti viešai prieinamų AID žemėlapį. 

Be to, Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų EGNOS ir „Galileo“ pridėtinė vertė teikiant 

buvimo vieta grindžiamas paslaugas jau įrodyta. Šios sistemos turėtų būti naudojamos ir gyvybėms gelbėti 

nustatant AID buvimo vietą. 

Visų esamų automatinių išorinių defibriliatorių (AID) registras turėtų būti prieinamas visiems, 

priimantiems pagalbos skambučius, kad jie galėtų informuoti pagalbos tarnyboms skambinantį asmenį, 

kur yra artimiausias defibriliatorius. Kai įmanoma, šis registras turėtų būti prieinamas ir tiesiogiai 

piliečiams. 

Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad: 

– kai kuriais defibriliatoriais negalima naudotis visą parą ir visomis savaitės dienomis, nes jie gali būti 

vietose, kurios uždaromos tam tikru konkrečiu laiku (biuruose, parduotuvėse, mokyklose ir t. t.); 

– kai kuriais atvejais, pvz., kai kalbama apie didelius pastatus, vietos, kurioje yra defibriliatorius, adresas 

gali būti nepakankama informacija siekiant greitai juo pasinaudoti. Todėl informacija apie vietą taip pat 

turėtų apimti tokią svarbią informaciją kaip pastato aukštas; 

– duomenys apie gerą defibriliatoriaus veikimą yra taip pat labai svarbi informacija. Pavyzdžiui, 

šiuolaikiniai defibriliatoriai dabar gali rodyti, kiek energijos likę baterijoje.  

Šiame registre pateikiama informacija turėtų būti prieinama naudoti ją gaunant dviem būdais: 

1. į automatinį išorinį defibriliatorių (AID) įdedant „Galileo“ mikroschemą taip, kad būtų galima 

nustatyti tikslią prietaiso buvimo vietą, arba 

2. rankiniu būdu įrašant informaciją apie AID, į kuriuos neįdėta mikroschema. 

Taigi, šio projekto tikslas – parodyti pridėtinę „Galileo“ vertę gyvybių gelbėjimo srityje. Kadangi Europos 

pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) programos veiklos rezultatai, turint mintyje signalo 

tikslumą ir prieinamumą, yra labai puikūs, ši programa galėtų padėti sumažinti širdies priepuolio aukos 
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pagalbos laukimo laiką. Šiuo klausimu reikėtų priminti, kad kiekviena minutė, prarasta prieš širdies 

masažą ar defibriliaciją, sumažina aukos išgyvenimo galimybę 10 %. 

Taigi pagrindinis šio bandomojo projekto tikslas turėtų būti: 

analizuoti optimalius būdus plėtoti, organizuoti ir valdyti viešai prieinamų AID registrą naudojantis 

informacija apie buvimo vietą, kurią teikia sistema „Galileo“; 

rasti alternatyvą registrui, grindžiamą sistema „Galileo“. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Buvo parodyta, kad staigaus širdies sustojimo aukų išgyvenimo rodikliai gerokai padidėja, jei atliekamas 

dirbtinis kvėpavimas ir ankstyva defibriliacija. Nors šiuo metu yra daug AID ir daug žmonių išmokyti atlikti 

dirbtinį kvėpavimą, trūksta informacijos apie šių prietaisų buvimo vietą. Taigi, šio bandomojo projekto 

tikslas – parodyti pridėtinę „Galileo“ vertę mažinant su širdies sustojimu susijusių mirčių skaičių, tuo tikslu 

sudarant viešai prieinamų AID žemėlapį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 787 
=== S&D//7272 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 06 02 straipsnis — Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 06 02 
1.1.13 

511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Rezervas         

Iš viso  511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 997 
=== GUE//8122 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 07 01 straipsnis — Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Plėtros programos tikslas – remti gynybos srities veiksmų ir technologijų vystymą. Sąjungos parama bus 

skiriama tik bendradarbiavimo projektams, kuriuose dalyvauja bent trys įmonės iš bent dviejų valstybių 

narių. Projektai bus atrenkami pagal komitologijos procedūrą ir visiškai atitiks valstybių narių nustatytus 

Sąjungos pajėgumų prioritetus. Dėl prototipų kūrimo, Sąjungos lėšomis bus padengta tik dalis bendrų 

išlaidų, o likusias išlaidas paprastai padengs valstybės narės. Kitų veiksmų ir technologijų išlaidos gali būti 

visiškai padengtos Sąjungos lėšomis. Dėl išlaidų dalies, kuri padengiama iš Sąjungos biudžeto, galutinai bus 

nuspręsta darbo programoje, parengtoje pagal komitologijos taisykles. Programa bus taikoma tik dvejus 

metus – 2019 ir 2020 m. 

Pagrindimas: 

Europos gynybos pramonės programa prieštarauja ES pamatiniam tikslui puoselėti taiką, ja prisidedama prie 

pavojingos Europos militarizacijos, o finansiniai ištekliai paimami iš tų sričių, kurios yra Europos 

solidarumo pagrindas – tokia būtų, pvz., socialinė ir teritorinė sanglauda – todėl ši gynybos programa turi 

būti panaikinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 541 
=== I-D//7704 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 07 01 straipsnis — Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP) 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Plėtros programos tikslas – remti gynybos srities veiksmų ir technologijų vystymą. Sąjungos parama bus 

skiriama tik bendradarbiavimo projektams, kuriuose dalyvauja bent trys įmonės iš bent dviejų valstybių 

narių. Projektai bus atrenkami pagal komitologijos procedūrą ir visiškai atitiks valstybių narių nustatytus 

Sąjungos pajėgumų prioritetus. Dėl prototipų kūrimo, Sąjungos lėšomis bus padengta tik dalis bendrų 

išlaidų, o likusias išlaidas paprastai padengs valstybės narės. Kitų veiksmų ir technologijų išlaidos gali būti 

visiškai padengtos Sąjungos lėšomis. Dėl išlaidų dalies, kuri padengiama iš Sąjungos biudžeto, galutinai bus 

nuspręsta darbo programoje, parengtoje pagal komitologijos taisykles. Programa bus taikoma tik dvejus 

metus – 2019 ir 2020 m. 

Teisinis pagrindas: 
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Ištrinti šį tekstą: 

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1092, kuriuo sukuriama 

Europos gynybos pramonės plėtros programa Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui ir 

inovaciniam pajėgumui remti (OL L 200, 2018 8 7, p. 30). 

Pagrindimas: 

Mums nereikia jokios ES lygmeniu centralizuotos iniciatyvos šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 505 
=== VERT/7633 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

02 07 01 straipsnis — Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 991 
=== GUE//8108 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 04 punktas — Socialinės padėties, demografijos ir šeimos apžvalgos bei studijos 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Rezervas         

Iš viso  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas taip pat skirtas finansuoti analizės, .......... atsižvelgiant į lyčių aspektą gali būti siekiama šių 

tikslų: 

Pataisyti tekstą taip: 

– analizuoti valstybių narių įgyvendinamų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų ir Komisijos 
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rekomendacijų dėl kiekvienos šalies nacionalinio biudžeto socialinį poveikį; 

– analizuoti gyventojų senėjimo poveikį įvairiaamžei visuomenei: priežiūros ir socialinės apsaugos 

poreikių tendencijas, elgseną ir alternatyvios politikos kryptis, įskaitant mokslinius tyrimus, susijusius su 

vyresnio amžiaus įvairioms mažumoms priklausančiais asmenimis ar migrantais ir su artimuosius 

prižiūrinčių asmenų padėtimi, 

– analizuoti demografinių pokyčių poveikį Sąjungos ir valstybių narių politikai, priemonėms ir 

programoms ir rengti rekomendacijas dėl prisitaikymo prie Sąjungos ir nacionalinio lygmens 

ekonominės politikos ir kitų politikos krypčių, priemonių ir programų, siekiant senėjančią visuomenę 

apsaugoti nuo neigiamo poveikio, 

– analizuoti šeimos vienetų ir demografinių tendencijų sąryšį, 

– analizuoti skurdo, pajamų ir turto pasiskirstymo tendencijas ir platesnį jų poveikį visuomenei, 

– nustatyti esamas sąsajas tarp technologijų plėtros (poveikio ryšių technologijoms, geografiniam ir 

profesiniam judumui) ir pasekmių namų ūkiams ir plačiajai visuomenei, 

– analizuoti negalios ir demografinių tendencijų ryšį, neįgaliųjų bei jų šeimų socialinę padėtį ir neįgalių 

vaikų poreikius jų šeimose ir bendruomenėse, 

– analizuoti socialinių tikslų tendencijas (turimų teisių apsaugą arba išplėtimą) prekių ir paslaugų atžvilgiu, 

atsižvelgiant į naujus socialinius iššūkius, taip pat demografines tendencijas ir santykių tarp kartų 

pokyčius, 

– kurti tinkamas metodines priemones (socialinių rodiklių grupes, modeliavimo metodiką, duomenų apie 

visų lygmenų politikos iniciatyvas rinkimo priemones ir kt.), siekiant suteikti socialinės padėties, 

socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaitoms tvirtą kiekybinį ir mokslinį pagrindą, 

– plačiau informuoti apie svarbiausias demografines ir socialines problemas ir rengti diskusijas šia tema 

siekiant parengti geresnes politikos priemones, 

– atsižvelgti į demografines tendencijas, šeiminį gyvenimą ir vaikystę, įgyvendinant susijusių sričių, kaip 

antai laisvas asmenų judėjimas ir lygios vyrų ir moterų galimybės, Sąjungos politiką. 

Pagrindimas: 

Esama daug įvairių Europos gairių dėl valstybių narių socialinės, darbo ir ekonominės politikos. Šios gairės 

atspindi konkrečią ideologinę liniją ir pateikiamos kaip vienintelė alternatyva, o tai reiškia, kad nebuvo 

atliktas didelis, nešališkas ir išsamus šių priemonių nustatymo poveikio gyvenimo ir darbo sąlygoms bei 

ekonominei ir socialinei sanglaudai vertinimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 264 
=== EMPL/5660 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 04 punktas — Socialinės padėties, demografijos ir šeimos apžvalgos bei studijos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Rezervas         

Iš viso  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Pagrindimas: 
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Socialinės padėties, demografijos ir šeimos analizės priemonės išlieka pagrindinės Sąjungos kokybiško 

politikos formavimo priemonės. Finansavimas turėtų būti užtikrintas bent 2019 m. biudžeto lygmeniu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 543 
=== I-D//7706 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 05 punktas — Darbuotojų organizacijų informavimo ir mokymo priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra prioritetinė, ir daugiau lėšų norėtume skirti realiems darbuotojų 

poreikiams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 265 
=== EMPL/5661 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 05 punktas — Darbuotojų organizacijų informavimo ir mokymo priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Rezervas         

Iš viso  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Pagrindimas: 

Reikia aktyviau bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad darbuotojų organizacijos turėtų priemonių rimtai 

spręsti klimato kaitos problemą, atsižvelgiant į užimtumo poveikį, bet ir į socialinę sanglaudą Europos 

Sąjungoje ir į jos poveikį Europos socialiniam modeliui, taip pat į skaitmeninimo iššūkius. Todėl būtina 

išlaikyti tinkamą finansavimo lygį, kad darbuotojų organizacijos tinkamomis priemonėmis galėtų siekti 

teisingo perėjimo vadovaujantis darnaus vystymosi tikslais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 736 
=== S&D//7219 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 05 punktas — Darbuotojų organizacijų informavimo ir mokymo priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Rezervas         

Iš viso  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Pagrindimas: 

Reikia aktyviau veikti siekiant užtikrinti, kad darbuotojų organizacijos turėtų priemonių ir galėtų iš tiesų 

reaguoti klimato kaitos problemą, atsižvelgdamos ne tik į poveikį užimtumui, bet ir į socialinę sanglaudą 

Europos Sąjungoje ir į poveikį Europos socialiniam modeliui, taip pat į skaitmeninimo iššūkius. Todėl 

būtina išlaikyti tinkamą finansavimo lygį, kad darbuotojų organizacijos turėtų tinkamų priemonių ir galėtų 

siekti tinkamo perėjimo vadovaudamosi darnaus vystymosi tikslais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 266 
=== EMPL/5662 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 06 punktas — Įmonių atstovų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Rezervas         

Iš viso  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į iššūkius ir Europos įmonių patiriamus pokyčius (pvz., susijusius su skaitmeninimu ir 

perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos), taip pat į vis dažnesnius užsakomųjų 

paslaugų ir restruktūrizavimo procesu, būtina užtikrinti tinkamą paramą, skiriant pakankamą finansavimą, 

stiprinti darbuotojų dalyvavimą įmonių veikloje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis ir didinti darbuotojų 

informuotumą apie jų teises dalyvauti bendrovių sprendimų priėmimo procesuose, taip pat jų informavimą, 

konsultavimąsi su jais ir jų dalyvavimą sprendžiant klausimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 737 
=== S&D//7220 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 06 punktas — Įmonių atstovų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Rezervas         

Iš viso  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 
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Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į iššūkius ir Europos įmonių patiriamus pokyčius (pvz., susijusius su skaitmeninimu ir 

perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos), taip pat į vis dažnesnius užsakomųjų 

paslaugų ir restruktūrizavimo procesus, būtina užtikrinti tinkamą paramą skiriant pakankamą finansavimą, 

stiprinti darbuotojų dalyvavimą įmonių veikloje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis ir didinti darbuotojų 

informuotumą apie jų teises dalyvauti bendrovių sprendimų priėmimo procesuose, taip pat skatinti jų 

informavimą, konsultavimąsi su jais ir jų dalyvavimą sprendžiant klausimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 544 
=== I-D//7707 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 08 punktas — Darbo santykiai ir socialinis dialogas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervas         

Iš viso  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra prioritetinė. Mums reikia kitų priemonių Europos pramonei ir 

socialiniams standartams apsaugoti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 267 
=== EMPL/5663 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 08 punktas — Darbo santykiai ir socialinis dialogas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Rezervas         

Iš viso  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Pagrindimas: 

Socialinis dialogas yra labai svarbus Europos socialiniam modeliui, kaip pripažįstama Sutartyse ir Europos 

socialinių teisių ramstyje. Naujoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė socialinio dialogo 

svarbą savo gairėse ir prioritetuose, kuriuos ji pristatė EP. Socialinio dialogo praktikos įdiegimas ir 

stiprinimas nacionaliniu lygmeniu bei veiksmingi sektorių kolektyvinių derybų mechanizmai ir procesai yra 

taip pat būtina sąlyga siekiant užtikrinti didesnę socialinę konvergenciją ES. Todėl būtina didinti šios 

biudžeto eilutės lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 738 
=== S&D//7221 === 
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Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 01 08 punktas — Darbo santykiai ir socialinis dialogas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Rezervas         

Iš viso  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Pagrindimas: 

Socialinis dialogas yra labai svarbus Europos socialiniam modeliui, kaip pripažįstama Sutartyse ir Europos 

socialinių teisių ramstyje. Naujoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, pristatydama Europos 

Parlamentui gaires ir prioritetus, pabrėžė socialinio dialogo svarbą. Socialinio dialogo praktikos įdiegimas ir 

stiprinimas nacionaliniu lygmeniu bei veiksmingi sektorių kolektyvinių derybų mechanizmai ir procesai yra 

taip pat būtina sąlyga siekiant užtikrinti didesnę socialinę konvergenciją ES. Todėl būtina padidinti šios 

biudžeto eilutės lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 269 
=== EMPL/5667 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 02 02 punktas — EURES — Savanoriško darbuotojų geografinio judumo skatinimas ir galimybių 

įsidarbinti didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Rezervas         

Iš viso  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Pagrindimas: 

2020 m. reikia pakankamai finansuoti EURES veiklą, nepaisant to, kad pradėjo veikti Europos darbo 

institucija (EDI), kuriai, kaip naujai institucijai, reikalauja naujų išteklių, kad galėtų sklandžiai veikti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 739 
=== S&D//7222 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 02 02 punktas — EURES — Savanoriško darbuotojų geografinio judumo skatinimas ir galimybių 

įsidarbinti didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 02 02 1.1.6 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Pagrindimas: 

2020 m. reikia pakankamai finansuoti EURES veiklą, nepaisant to, kad pradėjo veikti Europos darbo 

institucija (EDI), kuriai, kaip naujai institucijai, reikia naujų išteklių, kad galėtų sklandžiai veikti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 270 
=== EMPL/5668 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 02 03 punktas — Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių juridiniams ir fiziniams 

asmenims, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą 

didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Rezervas         

Iš viso  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Pagrindimas: 

Mikrokreditai gali būti labai svarbūs gerinant pažeidžiamiausių darbo rinkos kategorijų, pavyzdžiui, moterų, 

kaimo gyventojų, neįgaliųjų, migrantų ir pabėgėlių, gyvenimo sąlygas. 

2016–2017 m. Europos mikrofinansų priemonės tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad pagrindinės finansų 

įstaigos nėra suinteresuotos teikti finansavimą šioms kategorijoms arba ES taisyklėmis joms neleidžiama to 

daryti. Dėl šios priežasties labai svarbu tęsti mikrofinansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 713 
=== R-E//7448 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 02 03 punktas — Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių juridiniams ir fiziniams 

asmenims, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą 

didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Rezervas         

Iš viso  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Pagrindimas: 

ES biudžete turėtų būti numatyta pakankamai išteklių, kad būtų sudarytos sąlygos pažeidžiamiems asmenims 

pradėti kurti arba plėtoti labai mažas savo įmones ir įdarbinti kitus asmenis. Biudžeto projekte, palyginus su 
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2019 m. biudžetu, lėšos labai sumažintos ir jos yra mažesnės nei numatyta pagal šios eilutės, kurioje 

numatytos lėšos veiksmingai panaudojamos, finansinį programavimą. Šiuo pakeitimu siekiama padidinti 

pagal 2020 m. finansinį programavimą numatytus asignavimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 545 
=== I-D//7708 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 11 straipsnis — Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 11 
1.1.DAG 

21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Rezervas         

Iš viso  21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Pagrindimas: 

Parama šiam fondui be realios pridėtinės vertės nėra prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 993 
=== GUE//8113 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 15 straipsnis — Europos darbo institucija 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas Europos darbo institucijos (toliau – ELA) personalo ir 

administracinėms išlaidoms (1 ir 2 antraštinės dalys) ir veiklos išlaidoms, susijusioms su darbo programa (3 

antraštinė dalis), padengti.  

Ištrinti šį tekstą: 

Europos darbo institucija privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp 

veiklos ir administracinių išlaidų. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šioje biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų. Informacijai: šios sumos yra ELPA 

valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal 

Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus; jie naudojami atitinkamiems asignavimams 

teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris 

yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.  
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Institucijos tikslas – padėti užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą visoje Sąjungoje ir padėti valstybėms 

narėms ir Komisijai koordinuoti socialinės apsaugos sistemas Sąjungoje. Šiuo tikslu Institucija padeda gauti 

informaciją apie teises ir pareigas, susijusias su darbo jėgos judumu visoje Sąjungoje, bei gauti atitinkamas 

paslaugas, palengvina ir stiprina valstybių narių veiksmų koordinavimą užtikrinant atitinkamų ES teisės aktų 

vykdymą visoje Sąjungoje ir sudaro palankesnes sąlygas suderintiems ir bendriems patikrinimams, 

tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą tarpvalstybinių ginčų tarp valstybių narių atvejais ir remia valstybių 

narių bendradarbiavimą sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą.  

Visas 2020 m. Sąjungos įnašas yra 15 683 250 EUR.  

Pagal šį asignavimą finansuojamos priemones, kurios yra reikalingos ELA užduotims užbaigti, kaip 

apibrėžta 2018 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo 

institucija, pasiūlyme (COM(2018) 131 final) ir vėlesniame preliminariame susitarime, sudarytame 

atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas1, visų pirma jo 5 straipsnyje: 

– palengvinti prieigą prie informacijos, 

– padėti valstybėms narėms bendradarbiauti ir dalytis informacija siekiant nuosekliai, veiksmingai ir 

efektyviai taikyti ir vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, 

– koordinuoti ir remti suderintus ir bendrus patikrinimus, 

– vykdyti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo problemų analizę ir rizikos vertinimą, 

– padėti valstybėms narėms didinti pajėgumus veiksmingai taikyti ir vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę,  

– padėti valstybėms narėms spręsti nedeklaruojamo darbo problemą, 

– tarpininkauti valstybių narių ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo. 

Institucijos etatų sąrašas pateiktas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Pagrindimas: 

Europos darbo institucija nenuoširdiai siekia centralizuotai organizuoti patikrinimus, iš valstybių narių 

valdžios institucijų atimdama jų veiklos sritį ir ignoruodama teisės aktus, kurie iš esmės yra nacionaliniai, 

todėl tai ilgainiui pakenks valstybių narių suverenitetui darbo srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 801 
=== S&D//7286 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 03 15 straipsnis — Europos darbo institucija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Rezervas         

Iš viso  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Pagrindimas: 

Europos darbo institucijos (EDI) reglamento finansinėje ataskaitoje numatytas 18 943 000 EUR biudžetas, 

kuris turėtų būti išlaikytas ir 2020 m. biudžete kalbant apie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus. 

                                                 

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 994 
=== GUE//8115 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 04 03 77 28 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Komercinio oro transporto sveikatos ir saugos stebėsenos centras 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Per pastaruosius dešimtmečius komercinė aviacija tapo reikšmingesnė globalioje visuomenėje. Tai 

matome, pavyzdžiui, iš to, kad per pastaruosius tris dešimtmečius keleivių salono įgulos darbo laikas 

padidėjo nuo 50/55 valandų iki 95/100 valandų per mėnesį, o tolimųjų reisų skrydžių skaičius dabar yra 

šeši, o ne trys. 

Be to, dabar keleivių salono įgulos patiria kur kas daugiau jonizuojančiosios spinduliuotės ir apgailėtinos 

oro kokybės lėktuve, o tai daro didelį poveikį jų sveikatai ir saugai. 

Pagrindiniai Komercinio oro transporto sveikatos ir saugos stebėsenos centro tikslai – realus įgulų darbo 

sąlygų gerinimas, dažnai skraidančių keleivių ir keleivių salono įgulų saugumas, didesnis keleivių 

pasitikėjimas ir kokybiškas užimtumas šiame sektoriuje. 

Koordinuodamas tyrimus ir duomenų rinkimą bei analizę, Centras siekia didinti informuotumą apie 

komercinių skrydžių poveikį dažnai skraidančių keleivių, keleivių salono įgulos ir pilotų sveikatai ir 

saugai. Centras taip pat atsakingas už veiksmų planų, kuriais siekiama mažinti minėtą poveikį, rengimą. 

Komercinio oro transporto sveikatos ir saugos stebėsenos centras sutelks Europos darbuotojų saugos ir 

sveikatos agentūros (EU-OSHA), Europos institucijų, oro vežėjų, profesinių sąjungų ir darbuotojų 

atstovus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Vis daugiau keleivių salonų įgulų narių ir dažnai skraidančių keleivių serga vėžiu, jiems nustatomas 

nevaisingumas ir teratogeniškumas (vaisiaus apsigimimas), o miego sutrikimų ar socialinės izoliacijos atvejų 

skaičius rodo, kad suprastėjo darbuotojų darbo sąlygos ir keleivių sauga aviacijos sektoriuje – visa tai lėmė 

šio sektoriaus darbo modelio ir techninių parametrų pokyčiai. Reikia tinkamai įvertinti įvairius šios 

problemos (sveikatos, šeimos gyvenimo ir kt.) aspektus ir spręsti su ja susijusius klausimus. Todėl siūloma 

įsteigti stebėsenos centrą. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 282 
=== EMPL/5697 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

EMPL/5697 = Kompromisinis pakeitimas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 04 03 77 28 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Minimalaus darbo užmokesčio vaidmuo nustatant Visuotinę darbo garantiją 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

TDO pasaulinės ateities darbo komisijos ataskaitoje „Working for a Brighter Future“ („Darbas siekiant 

šviesesnės ateities“) (TDO, 2019 m.) [1] raginama sukurti Visuotinę darbo garantiją, kad būtų užtikrintos 

pagrindinės visų darbuotojų teisės, neatsižvelgiant į jų darbo santykių pobūdį, įskaitant „pragyvenimą 

užtikrinantį darbo užmokestį“, darbo laiko viršutinę ribą ir užtikrinamą darbuotojų saugą bei sveikatą. 

Nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio, nustatyto per kolektyvines derybas ir kolektyvines sutartis, 

buvimas labai svarbus, kad būtų sukurta minėta Visuotinė darbo garantija, padėsianti gerinti darbuotojų 

padėtį, skatinti visuomeninės vystymąsi ir panaikinti politikos kryptis, kurios pastaraisiais metais lėmė 

mažų garantijų darbą, mažesnį darbo užmokestį ir didesnę nelygybę. 

Siekdamas veiksmingiau skatinti nacionalines minimalaus darbo užmokesčio sistemas kaip ekonominio ir 

socialinio vystymosi priemonę, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) 

turėtų išnagrinėti skirtingas valstybių narių realijas, taip pat šios priemonės poveikį užimtumo lygiui, 

darbuotojų kvalifikacijai, darbo garantijų lygiui, valstybių narių vystymuisi ir kitiems svarbiems 

veiksniams. 

Siūlomas projektas bus įgyvendintas taip, kad nesidubliuotų su esamais ar vykdomais tyrimais, kurie bus 

naudojami rengiant būsimos iniciatyvos dėl minimalaus darbo užmokesčio poveikio vertinimą. Remiantis 

turima informacija, siūlomas bandomasis projektas galėtų duoti papildomos naudos ir galėtų papildyti 

pagal šią iniciatyvą vykdomą veiklą, pavyzdžiui, būtų galima užfiksuoti institucijų minimalaus darbo 

užmokesčio raidą. 

[1] Mūsų rekomendacijomis siekiama stiprinti ir atgaivinti darbo institucijas. Nuo užimtumo 

reglamentavimo ir sutarčių iki kolektyvinių derybų ir darbo inspekcijų sistemų, šios institucijos yra 

teisingų visuomenių kertinis akmuo. Jos tiesia kelią formalizavimui, dirbančiųjų skurdo mažinimui ir 

užtikrinimui, kad ateityje bus dirbama išsaugant orumą, ekonominio saugumo ir lygybės užtikrinimui. 

Pagal Visuotinę darbo garantiją turi būti gerbiamos visų darbuotojų pagrindinės teisės, neatsižvelgiant į 

jų sutarties ar užimtumo statusą, užtikrinant tinkamą pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį (TDO 

konstitucija, 1919), ribojamas jų darbo laikas ir užtikrinamos saugios bei sveikos darbo vietos. Pagal 

kolektyvines sutartis arba įstatymus ir reglamentus gali būti padidintas bazinis apsaugos lygis. Šiuo 

pasiūlymu taip pat sudaromos galimybės pripažinti saugą ir sveikatą darbe kaip pagrindinius principus ir 

teises darbo vietoje. 

Teisinis pagrindas: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dėl ES ekonominės ir socialinės krizės ir nustatytos griežtos taupymo politikos išaugo nedarbas ir pablogėjo 

darbo sąlygos, o tai turėjo įtakos valstybių narių vystymuisi. Svarbiausia priemonė siekiant įgyvendinti TDO 

darbotvarkę ir sukurti Visuotinę darbo garantiją yra nacionalinis minimalus darbo užmokestis. Įvairios 

faktinės padėties ES valstybėse narėse tyrimas galėtų padėti skatinti ir konsoliduoti minėtą uždarbį. 

Kompromisinis pakeitimas EMPL/5686 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 817 
=== S&D//7307 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 04 03 77 28 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      700 000 500 000 700 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Profesinių sąjungų atstovų sveikatos ir saugos klausimais vaidmuo darbo 

vietose ir darbo inspekcijose pagal atnaujintą ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Nepriklausomi profesinių sąjungų atstovai sveikatos ir saugos klausimais, gerindami sveikatą ir keisdami 

saugos ir prevencijos kultūrą darbo vietoje, užtikrina, kad Europos darbovietės būtų saugesnės ir kad 

sumažėtų traumų darbe skaičius. Pavyzdžiui, darbo vietose, kuriose paskirti profesinės sąjungos atstovai 

darbo vietos saugos klausimais ir sudaryti komitetai saugos klausimais, sunkių sužalojimų skaičius 

nesiekia net pusės darbovietėse be jų užfiksuotų sužalojimų rodiklių. Profesinių sąjungų veikla iš tiesų 

daug nulemia. Be to, labai svarbus vaidmuo tenka darbo inspekcijoms, nes jos yra pagrindinė sveikatos ir 

saugos užtikrinimo institucija. Tačiau jų veiklos sritis ir kompetencija valstybėse narėse ir sektoriuose 

skiriasi. Šiuo atžvilgiu analizė gali būti labai naudinga tobulinant būsimas teisėkūros iniciatyvas. 

Pavyzdžiui, yra kitų specializuotų kontrolės įstaigų, kurios vykdo pareigas tam tikruose veiklos 

sektoriuose arba kurių veikla taip pat daro poveikį sveikatos ir saugos įgyvendinimui (šachtos inspekcijos, 

branduolinės saugos inspekcijos, jūrų inspekcijos, darbo įrangos rinkos priežiūra ir t. t.), ir atlikus tokią 

analizę būtų galima jas tiksliai identifikuoti, taip pat nustatyti jų sąveikos rūšis. 

Atsižvelgiant į tai, pasakytina, kad visoje Europoje yra dvi pagrindinės sudedamosios dalys darbuotojų 

saugai ir sveikatai užtikrinti: apmokyti ir efektyvūs profesinių sąjungų atstovai saugos klausimais ir 

tinkamai ištekliais aprūpintos darbo inspekcijos. Abu elementai yra būtini siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi visų darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų. Atsižvelgiant į dabartinę ES darbuotojų 

saugos ir sveikatos strateginę programą (2014–2020 m.), kurios galiojimas baigiasi kitais metais, 
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bandomasis projektas šioje srityje galėtų būti neįkainojamas rengiant ją pakeisiančią strategiją. 

Bandomasis projektas apimtų: 

A) kalbant apie profesinių sąjungų atstovų mokymą 

1/ analizės atlikimą, siekiant įvertinti valstybių narių padėtį, susijusią su profesinių sąjungų atstovais ir 

komitetais sveikatos ir saugos klausimais, ji turėtų apimti šiuos aspektus: 

jų vaidmenį atstovaujant darbuotojams diskusijose su darbdaviu sveikatos, saugos arba gerovės 

klausimais ir diskusijose su sveikatos ir saugos vadovais ar kitomis vykdomosiomis institucijomis; 

aptarimą, ar jie turi pakankamai laiko atlikti savo, kaip atstovo saugos klausimais, pareigas; 

jų vaidmenį tiriant rizikos veiksnius; 

jų vaidmenį nagrinėjant skundus; darbo vietų patikrinimus ir atitinkamų dokumentų tikrinimą; 

jų vaidmenį išduodant įspėjimus dėl padėties gerinimo galimybių; 

jų vaidmenį oficialiuose komitetuose saugos klausimais; 

aptarimą, ar jiems mokama už laiką, praleistą vykdant pareigas, ir ar jie dalyvauja mokymuose; 

taip pat 

2/ ES veiksmų įgyvendinamumą siekiant užtikrinti atstovų saugos klausimais vaidmenį pirmiau 

minėtuose veiksmuose; 

B. kalbant apie darbo inspekcijas 

turėtų būti atlikta darbo inspekcijų veiklos analizė, kurioje turėtų būti apžvelgti šie klausimai: 

kiek yra įvairių organų ir kokiu mastu jie dera tarpusavyje; 

ar socialiniai partneriai dalyvauja darbo inspekcijų valdyme ar veikloje; 

kokie ištekliai (žmogiškieji ir finansiniai) skiriami kiekvienai darbo inspekcijai; ar socialiniai partneriai 

mano, kad šių išteklių pakanka, šių išteklių kilmė gaunami ir kam darbo inspekcija už juos atsiskaito; 

kaip besikeičiančios darbo rinkos ir darbo ateitis keičia nusistovėjusią darbo inspekcijų praktiką. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Du pagrindiniai elementai siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Europoje: parengti ir 

veiksmingi profesinių sąjungų atstovai saugos klausimais ir gerai aprūpintos darbo inspekcijos būtini, kad 

būtų užtikrintas visų darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų laikymasis. Atsižvelgiant į dabartinę 

ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą (2014–2020 m.), kurios galiojimas baigiasi kitais 

metais, bandomasis projektas šioje srityje galėtų būti neįkainojamas rengiant ją pakeisiančią strategiją. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 831 
=== S&D//7321 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 04 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Politikos krypčių, reglamentuojančių minimalių pajamų sistemų konvergenciją 

valstybėse narėse, poveikis produkcijai, darbo užmokesčiui, užimtumui, viešiesiems finansams ir judumui 

ES viduje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES vis labiau suvokiama, kad vien ekonomikos augimas nėra visų socialinių bėdų panaikinimo būdas, ir 

valstybėse narėse nagrinėjamos minimalių pajamų užtikrinimo sistemos, kuriomis siekiama padidinti 

socialinę įtrauktį (žr. „The Role of Minimum Income for Social Inclusion in the EU (2007)“ („Minimalių 

pajamų vaidmuo siekiant socialinės įtraukties ES“ (2007 m.)) ir „The role of minimum income for social 

inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)) („Minimalių pajamų vaidmuo siekiant socialinės įtraukties ES 

2007–2010 m.“ (2011 m.)). 

Siūlomo bandomojo projekto tikslas – užtikrinti, kad būtų geriau suprantami makroekonominiai 

padariniai, ryšium su minimalių pajamų sistemų valstybėse narėse suvienodinimu siekiant ES lygmens 

minimalių pajamų, apibrėžiamų perkamosios galios paritetais. 

Šis konvergencijos procesas, kurį paskatino Europos Sąjunga, sudaro galimybes didinti socialinę įtrauktį 

valstybėse narėse, kuriose minimalių pajamų užtikrinimo sistemos silpnos, mažinant gyventojų, 

patiriančių skurdo ir socialinės atskirties riziką, dalį, gerinti užimtumo kokybę, nes tai skatintų pagal 

pajamų pasiskirstymo statistiką gaunančių mažiausias pajamas darbo užmokesčio augimą, taip pat 

mažinti migraciją į kitas valstybes nares, kai šios migracijos motyvas iš esmės yra kitas minimalių pajamų 

lygis, o ne įsidarbinimo galimybės. Be šių teigiamų makroekonominių padarinių, papildomai galėtų 

išaugti vidaus (vartojimo) paklausa valstybėse narėse, kuriose minimalių pajamų užtikrinimo sistemos ligi 

šiol yra silpnos. Be to, tikėtina darbo užmokesčių lygių valstybėse narėse konvergencija. Taip pat 

akivaizdu, kad minimalių pajamų padidėjimas yra susijęs su fiskalinėmis išlaidomis, kurias reikia 

subalansuoti, turint mintyje pajamas iš mokesčių, gaunamas dėl didėjančio darbo užmokesčio ir 

vartojimo. Vis dėlto tikslus šių skirtingų padarinių mastas kol kas nežinomas ir jį reikia ištirti. 

Todėl siūlomas bandomasis projektas – tai bandomasis tyrimas siekiant: 

a) apskaičiuoti, kiek reikia padidinti nacionalinių minimalių pajamų lygį, kad būtų pasiekta perkamosios 

galios paritetų konvergencija, remiantis galiojančiomis nacionalinėmis sistemomis; 

b) pasinaudojant makroekonominiu modeliu atkurti poveikį produkcijai, vartojimui, nedarbui, vidutinio 

darbo užmokesčio lygiui, užimtumui, lemiančiam mažą darbo užmokestį, mokestinėms pajamoms ir 

išlaidoms visose valstybėse narėse; 

c) įvertinti minimalių pajamų sistemų konvergencijos poveikį judumui ES viduje. 

Atliekant šį tyrimą bus atsižvelgiama į konkrečias institucines žinias apie minimalių pajamų sistemas 

kiekvienoje valstybėje narėje ir apie kiekvienai valstybei narei būdingas mokesčių sistemos ypatybes. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

ES vis labiau suvokiama, kad vien ekonomikos augimas nėra visų socialinių bėdų panaikinimo būdas, ir 

nagrinėjamos minimalių pajamų užtikrinimo sistemos valstybėse narėse, kuriomis siekiama padidinti 

socialinę įtrauktį (žr., pvz., „The role of minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)) 

(„Minimalių pajamų vaidmuo siekiant socialinės įtraukties ES 2007–2010 m.“ (2011 m.)). Pastaruoju metu 

skatinama minimalių pajamų sistemų konvergenciją, matuojamą perkamosios galios paritetais, užtikrinti 

didinant minimalias pajamas valstybėse narėse, kuriose šiuo metu žemas apsaugos lygis, ir tai siūloma 

taikyti ne tik siekiant didinti socialinę sanglaudą, bet ir siekiant užkirsti kelią pernelyg stipriems ekonominio 

aktyvumo ir paklausos veiksniams. Tačiau makroekonominis poveikis vis tiek turi būti įvertintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 836 
=== S&D//7326 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 04 03 77 30 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Darbuotojų komandiravimo aviacijos sektoriuje vertinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama ištirti būdus, kaip Europos komerciniame oro transporte plėtojama 

subranga, vykdoma per nuomą su įgula (angl. wet leasing) ir nuomą su skrydžio įgula, tačiau be kito 

orlaivio personalo (angl. damp leasing), ir tai, kokį poveikį tokia praktika daro įgulos teisėms, socialinėms 

sąlygoms, darbo sąlygoms ir įgulos saugos kultūrai ir kaip šiuos aspektus blogina. Projekto tikslai apima 

verslo modelio ir problemų, kurias patiria darbuotojai, analizę. Be to, pagal šį projektą turėtų būti 

suformuluoti veiksmų ES lygmeniu pasiūlymai, siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos darbuotojų teisės 

ir kad nuomos su įgula ir tik su skrydžio įgula, bet be kito orlaivio personalo, modeliai nedarytų neigiamo 

poveikio tarptautinei aviacijos rinkai ir nelemtų socialinio dempingo. 

Nuomos su įgula susitarimas – tai komercinė sutartis, pagal kurią viena oro transporto bendrovė 

(nuomotojas) kitai oro transporto bendrovei (nuomininkui) pateikia orlaivį su visa įgula, visu techniniu 

aptarnavimu ir su draudimu (angl. ACMI). Oro vežėjai šią sistemą iš pradžių taikė atsižvelgdami į 

konkrečius, nenumatytus ir (arba) trumpalaikius poreikius, pvz., susijusius su orlaivių netinkamumu 

naudoti, staigiais oro erdvės naudojimo pajėgumų šuoliais arba būtinybe skristi nauju maršrutu, kai apie 

tai pranešta likus mažai laiko iki atitinkamo skrydžio. 

Turėtų būti apimamos šios priemonės: 

nuomos su įgula ir nuomos su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo, raidos nuo trumpalaikės 

nuomos iki intensyvesnio naudojimo šiame sektoriuje apžvalga, 
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moksliniai tyrimai, kaip nuomos su įgula ir nuomos su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo, 

atvejais nuomos veiklos vykdytojai: 

— praktiškai išvengia ES teisės aktų dėl komandiravimo taikymo arba juos taiko; 

— praktiškai išvengia ES teisės aktų dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmonę taikymo arba juos taiko; 

— paiso įgulos socialinių teisių arba šių teisių nepaiso; 

— skiriasi kalbant apie atsakomybės ir atskaitomybės grandines, saugos kultūrą ir sveikatos ir saugos 

reikalavimų laikymąsi kitų lygiagrečiai vykdomų nuomos operacijų (t. y. ne nuomos su įgula ir nuomos 

su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo nuomos operacijų) atveju ar nuomos su įgula ir 

nuomos su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo, atvejais minėti aspektai yra mažiau palankūs. 

Kartu su civilinės aviacijos socialiniais partneriais atliekami moksliniai tyrimai ir rengiami seminarai, 

kuriuose aptariama, kaip nuoma su įgula paveikė orlaivių įgulų narius, dirbančius klientų įmonėse, 

kuriose ši nuoma taikoma, kalbant bent apie šiuos aspektus: 

— kenkimo kolektyvinėms deryboms ar kolektyvinėms sutartims arba spaudimo darymo atvejus; 

— streiko nutraukimą; 

– teisės į darbą apėjimą ir darbuotojų iš trečiųjų valstybių apsaugos priemones. 

Baigiamojoje konferencijoje su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant civilinės aviacijos 

socialinius partnerius, būtų pateikti pasiūlymai: 

– kaip ES socialiniai teisės aktai, pvz., dėl darbuotojų komandiravimo, darbo per laikinojo įdarbinimo 

įmonę ir socialinės apsaugos, turėtų būti taikomi atsižvelgiant nuomą su įgula ir nuomą su skrydžio įgula, 

tačiau be kito orlaivio personalo, ir siekiant užkirsti kelią socialiniam dempingui; 

— kaip nuoma su įgula ir nuoma su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo, turėtų būti susieta 

su galimybe daryti įtaką kolektyvinėms deryboms, streiko nutraukimui ir naudojimuisi kitomis 

pagrindinėmis teisėmis; 

– konkrečios teisinės ir (arba) kitos priemonės siekiant užtikrinti, kad su orlaivio įgulos nariais visada 

būtų tinkamai elgiamasi pagal atitinkamą socialinės teisės sistemą; 

– kaip taikant požiūrį, grindžiamą prielaida arba išankstine nuostata, labai mobilių aviacijos sektoriaus 

darbuotojų klasifikavimui, galėtų būti padedama užtikrinti teisinį tikrumą ir tai, kad kiekvienu konkrečiu 

atveju nereikėtų reikalauti įgyvendinti teises. 

Šiuo projektu siekiama remti ir papildyti aviacijos socialinę darbotvarkę, daugiausia dėmesio skiriant 

konkretiems darbo teisės, socialinės apsaugos ir darbuotojų komandiravimo teisės aktų taikymo ir 

vykdymo aspektams. 

Komisijos 2019 m. tyrimo dėl oro vežėjų orlaivių įgulų darbo ir darbo sąlygų ES vidaus aviacijos rinkoje ( 

angl. Study on employment and working conditions of aircrews in the EU internal aviation market) 

išvados rodo, kad nuoma su įgula yra viena iš sričių, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio. Šioje srityje 

daugiausia neskaidrios praktikos, orlaivių nuomos su įgula operacijos labai sudėtingos ir čia reikalingi 

tolesni moksliniai tyrimai ir analizė. Reikia imtis konkrečių veiksmų, kad šis verslo modelis netaptų dar 

vienu būdu apeiti socialinius teisės aktus ir sukurti socialinį dempingą. 

Šis projektas nedubliuoja Komisijos darbo. Priešingai, juo ketinama prisidėti įgyvendinant aviacijos 

strategiją darbo ir socialiniu požiūriais, pagal jį ruošiamas pagrindas imtis veiksmų kitoje labai 

techninėje srityje, kurioje reikia aukštos kokybės duomenų ir mokslinių tyrimų, kad būtų galima imtis 

veiksmų. Šiuo metu nėra kitų tokio pobūdžio vykdomų projektų. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Vis dažnesni nuomos su įgula ir nuomos su skrydžio įgula, tačiau be kito orlaivio personalo, taikymo atvejai 

kelia riziką, nes ši praktika tampa beveik nuolatiniu kai kurių oro vežėjų bruožu ir ją taikant visų pirma 

siekiama šiuo metu tiesiog sumažinti sąnaudas veiklos socialinių, užimtumo ir atskaitomybės aspektų 

laikymosi sąskaita. Orlaivių įgulų nariai yra ypač pažeidžiami dėl to, kad yra labai judūs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 279 
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Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 
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Papildyti: 04 03 77 32 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 32 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      700 000 500 000 700 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – profesinių sąjungų atstovų sveikatos ir saugos klausimais vaidmuo darbo vietose 

ir darbo inspekcijose pagal atnaujintą ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Nepriklausomi profesinių sąjungų atstovai sveikatos ir saugos klausimais, gerindami sveikatą ir keisdami 

saugos ir prevencijos kultūrą darbo vietoje, užtikrina, kad Europos darbovietės būtų saugesnės ir kad 

sumažėtų traumų darbe skaičius. Pavyzdžiui, darbo vietose, kuriose paskirti profesinės sąjungos atstovai 

darbo vietos saugos klausimais ir sudaryti komitetai saugos klausimais, sunkių sužalojimų skaičius 

nesiekia net pusės darbovietėse be jų užfiksuotų sužalojimų rodiklių. Profesinių sąjungų veikla nulemia 

labai didelį skirtumą. Be to, labai svarbus vaidmuo tenka darbo inspekcijoms, nes jos yra pagrindinė 

sveikatos ir saugos užtikrinimo institucija. Tačiau jų taikymo sritis ir kompetencija valstybėse narėse ir 

sektoriuose skiriasi. Šiuo atžvilgiu analizė gali būti labai naudinga tobulinant būsimas teisėkūros 

iniciatyvas. Pavyzdžiui, yra kitų specializuotų kontrolės įstaigų, kurios vykdo pareigas tam tikruose veiklos 

sektoriuose arba kurių veikla taip pat daro poveikį sveikatos ir saugos įgyvendinimui (šachtos inspekcijos, 

branduolinės saugos inspekcijos, jūrų inspekcijos, darbo įrangos rinkos priežiūra ir t. t.), ir tokia analizė 

leistų jas tiksliai identifikuoti, taip pat nustatyti jų tarpusavio sąveikos rūšis. 

Atsižvelgiant į tai, visoje Europoje yra dvi pagrindinės sudedamosios dalys darbuotojų saugai ir sveikatai 

užtikrinti: apmokyti ir efektyvūs profesinių sąjungų atstovai saugos klausimais ir tinkamai ištekliais 

aprūpintos darbo inspekcijos. Abu minėti veiksniai yra būtini siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų 

DSS srities teisės aktų. Atsižvelgiant į dabartinę ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą 

(2014–2020 m.), kurios galiojimas baigiasi kitais metais, bandomasis projektas šioje srityje galėtų būti 

neįkainojamas rengiant ją pakeisiančią strategiją. 

Bandomasis projektas apimtų: 

A) kalbant apie profesinių sąjungų atstovų mokymą 

1/A analizės atlikimą, siekiant įvertinti valstybių narių padėtį, susijusią su profesinių sąjungų atstovais ir 
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komitetais sveikatos ir saugos klausimais, ji turėtų apimti šias sritis: 

jų vaidmenį atstovaujant darbuotojams diskusijose su darbdaviu sveikatos, saugos arba gerovės 

klausimais ir diskusijose su sveikatos ir saugos vadovais ar kitomis vykdomosiomis institucijomis; 

ar jie turi pakankamai laiko atlikti savo, kaip atstovo saugos klausimais, pareigas; 

jų vaidmenį tiriant rizikos veiksnius; 

jų vaidmenį nagrinėjant skundus; darbo vietų patikrinimus ir atitinkamų dokumentų tikrinimą; 

jų vaidmenį išduodant įspėjimus dėl padėties gerinimo galimybių; 

jų vaidmenį oficialiuose komitetuose saugos klausimais; 

ar jiems mokama už laiką, praleistą vykdant pareigas, ir ar jie dalyvauja mokymuose; 

taip pat 

2/ ES veiksmų įgyvendinamumas siekiant užtikrinti atstovų saugos klausimais vaidmenį pirmiau 

minėtuose veiksmuose. 

B. kalbant apie darbo inspekcijas 

turėtų būti atlikta darbo inspekcijų veiklos analizė, kuri turėtų apimti šias sritis: 

kiek yra įvairių organų ir kokiu mastu jie dera tarpusavyje; 

ar socialiniai partneriai dalyvauja darbo inspekcijų valdyme ar veikloje; 

kokie ištekliai (žmogiškieji ir finansiniai) skiriami kiekvienai darbo inspekcijai; ar socialiniai partneriai 

mano, kad šių išteklių pakanka, šių išteklių kilmė gaunami ir kam darbo inspekcija už juos atsiskaito; 

kaip besikeičiančios darbo rinkos ir darbo ateitis keičia nusistovėjusią darbo inspekcijų praktiką. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Du pagrindiniai elementai siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Europoje: parengti ir 

veiksmingi profesinių sąjungų atstovai saugos klausimais ir gerai aprūpintos darbo inspekcijos būtini, kad 

būtų užtikrintas visų DSS teisės aktų laikymasis. Atsižvelgiant į dabartinę ES darbuotojų saugos ir sveikatos 

strateginę programą (2014–2020 m.), kurios galiojimas baigiasi kitais metais, bandomasis projektas šioje 

srityje galėtų būti neįkainojamas rengiant ją pakeisiančią strategiją. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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    750 000 500 000 750 000 500 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso      750 000 500 000 750 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Mokyklos, kaip romų vaikų socialinės įtraukties varikliai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bendrosios aplinkybės 

Daugiau kaip ketvirtadaliui visų ES vaikų gresia skurdas arba socialinė atskirtis. 2015 m. Europos 

Parlamentas paragino pradėti Vaikų garantijų iniciatyvą, kuri padėtų užtikrinti, kad kiekvienas vaikas 

Europoje, kuriam gresia skurdas ar socialinė atskirtis, galėtų gauti: 

– nemokamą sveikatos priežiūrą, 

– nemokamą mokslą, 

– nemokamą ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, 

– deramą būstą ir 

– tinkamą mitybą. 

2017 m. EP paprašė Europos Komisijos įgyvendinti parengiamuosius veiksmus „Vaiko garantijų sistema / 

Europos vaiko garantijų sistemos nustatymas ir finansinė parama“. 

Atsižvelgiant į EP biudžeto pastabas, pateiktas prie šių parengiamųjų veiksmų, veiksmais turėtų būti 

užtikrinta, kad „kiekvienas vaikas Europoje, kuriam gresia skurdas (įskaitant pabėgėlių vaikus), galėtų 

naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nemokamu švietimu, vaikų priežiūra, deramu 

būstu ir tinkama mityba. Jeigu Europos ir nacionaliniai veiksmų planai apimtų šias penkias veiksmų 

sritis, tai užtikrintų, kad milijonų vaikų Europoje gyvenimo sąlygos ir galimybės labai pagerėtų ir 

atsirastų ilgalaikės perspektyvos. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė, kad būtina pirma paaiškinti galimą vaiko garantijų sąvokos 

taikymo sritį, išnagrinėjant galimybes ir analizuojant tokios garantijų sistemos įgyvendinimo sąlygas. Tai 

bus daroma didžiausią dėmesį skiriant keturių grupių socialiai nepalankioje padėtyje esantiems vaikams: 

i) vaikams, gyvenantiems nesaugiose šeimose, ii) vaikams, gyvenantiems institucijose, iii) neseniai 

atvykusių migrantų ir pabėgėlių vaikams ir iv) neįgaliems ir kitų specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Šiuo tikslu Komisija paskelbė kvietimus dalyvauti konkursuose dėl perspektyvumo tyrimu atlikimo. Šis 

tyrimas iki 2019 m. pabaigos suteiks informacijos, kaip Vaiko garantijų sistema galėtų būti įgyvendinta 

keturių atrinktų konkrečių grupių atvejais. 

Vis dėlto ši padėtis vargu ar priimtina. Viena vertus, jau praėjo daugiau nei 4 metai nuo tada, kai 

Europos Parlamentas pateikė prašymą. Kita vertus, į vieną nepalankioje padėtyje esančių vaikų grupių 

visiškai nekreipiama dėmesio, t. y. į romų vaikus. 

Romai – didžiausia Europos etninė mažuma, jie šimtmečiais sudarė neatskiriamą Europos visuomenės 

dalį, kurioje yra iki 12 mln. narių. Vis dėlto, nepaisant nacionalinio, Europos ir tarptautinio lygmens 

pastangų gerinti jų pagrindinių teisių apsaugą ir gerinti jų socialinę integraciją, daugelis romų vis dar 

susiduria su dideliu skurdu, didele socialine atskirtimi, kliūtimis naudotis savo pagrindinėmis teisėmis ir 

diskriminacija. 

Šios problemos daro poveikį jų galimybėms gauti kokybišką išsilavinimą, o tai savo ruožtu kenkia jų 

užimtumo ir pajamų perspektyvoms, būsto sąlygoms ir sveikatos būklei, riboja jų bendrą gebėjimą 

išnaudoti visas savo galimybes. 

Galimybių naudotis švietimo paslaugomis nesuteikimas gali būti įvairių formų, nuo atsisakymo priimti į 
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mokyklą romų vaikus dėl ne romų vaikų tėvų spaudimo – iki romų vaikų nukreipimo į specialiojo ugdymo 

mokyklas arba etniniu pagrindu suformuotas atskiras klases. Etninei segregacijai daro įtaką įvairūs 

veiksniai, pradedant gyvenamosios vietos ypatumais ir baigiant romams priešiškais prietarais. 

Daugelyje ES valstybių narių romų vaikai sudaro daugumą specialiojo ugdymo mokyklų ir programų, 

kurios nepriklauso pagrindinei švietimo sistemai, moksleivių, nors ir neturi akivaizdžių mokymosi 

sunkumų ar negalios. Iš apklausos rezultatų vidutiniškai matyti, kad vienas iš 10 romų vaikų lankė 

specialiąją mokyklą ar klasę, kuri daugiausia buvo skirta romams, net jei tik trumpą laiką. Segregacija 

teikiant švietimo paslaugas pagrindinės švietimo sistemos mokyklose ypač paplitusi Čekijos Respublikoje, 

Vengrijoje, Slovakijoje ir Graikijoje, kuriose 33–58 proc. mokyklą lankančių romų vaikų mokosi klasėse, 

kuriose visi arba dauguma vaikų yra romai. 

Kitais atvejais vaikai gali būti nepriimami į švietimo įstaigą dėl to, kad jie neturi dokumentų. Arba jie 

tiesiog negali dalyvauti pamokose, nes gyvena toli nuo artimiausios mokyklos. Visoje Europoje romų 

vaikų priėmimo į mokyklas ir pamokų lankymo lygis žemesnis, palyginti su bendra populiacija, o 

mokyklos nebaigimo lygis – didesnis. Dėl to romų bendruomenėms dažnai būdingas žemas išsilavinimo 

lygis. Tarptautiniai ekspertai teigia, kad tai lemia iš kartos į kartą perduodamą skurdą. 

Daug vaikų nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, jau nekalbant apie pradinės mokyklos pamokas. 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad šeimos iš skurdžių regionų, kurios nesusipažinę su vaikų lopšelių ir 

darželių programomis arba negalėjo jomis naudotis, mažiau domisi savo vaikų mokymosi mokyklose 

rezultatais. Kitos šeimos negali pasirinkti tokios vaikų priežiūros, nes jos nėra šių šeimų gyvenamajame 

rajone, arba dėl to, kad jų vaikai neturi reikiamų dokumentų (migruojantys romai), taip pat dėl kitų 

priežasčių (atstumo, kalbų, diskriminacijos ir kt.). 

Vidurio ir Pietryčių Europoje tik apie 20 proc. romų vaikų baigia pradinę mokyklą, palyginti su 9 proc. ne 

romų vaikų. Europos Sąjungos tyrime nustatyta, kad tik 15 proc. romų vaikų baigia vidurinio ugdymo 

arba su darbu susijusio mokymo kursą. 

Sprendimai buvo išbandyti, tačiau šis klausimas vis dar neišspręstas. Pažeidžiami, likę nuošalyje romų 

vaikai tampa pažeidžiami, skurdą patiriantys suaugusieji, kurie vėliau atsiduria užburtame rate. 

Būtina laikytis naujo požiūrio, pagal kurį siekiama sujungti įvairių sričių idėjas ir siekiama, kad 

mokyklos taptų svarbiausia sprendimo dalimi. Tai pat reikalinga viso gyvenimo ciklo analizė, kuria 

siekiama stebėti vaikus nuo ankstyvos vaikystės, teikiant ir prevencijos, ir taisomųjų veiksmų sprendimus, 

įtraukiant visus suinteresuotuosius subjektus, ir kuria siekiama vieno galutinio rezultato, o būtent 

užtikrinti, kad, anksčiau ar vėliau, vaikas turėtų galimybes gauti išsilavinimą, pagrindinį, profesinį ar 

specialybės, taip labai padidinant vaikų įtraukties galimybes ir galimybes gauti darbą, už kurį mokamas 

darbo užmokestis. 

Siūlomas bandomasis projektas 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama padėti mokykloms tapti romų vaikų socialinės įtraukties varomąja 

jėga. Įgyvendinant šį projektą būtų sukurtas sprendimų rinkinys, į kurį būtų įtraukta įvairių sričių 

politika, šis sprendimų rinkinys būtų nustatytas ir įgyvendintas trijuose tiksliniuose Europos regionuose, 

taip pat būtų sudarytos sąlygos parengiamiesiems veiksmams, susijusiems su nuolatine ES biudžeto eilute, 

siekiant sukurti Europos subjektą (agentūrą arba priemonę), skirtą pažeidžiamų vaikų socialinei 

įtraukčiai skatinti. 

Projekto tikslinę grupę sudarys vaikai, konkrečiai iš NUTS 2 regionų, kuriuose esama daug romų vaikų, 

patiriančių didelę skurdo riziką, kaip apibrėžia Eurostatas (pvz., Severozapadeno regionas, Šiaurės Rytų 

Rumunija, Šiaurės Alfeldo regionas Vengrijoje arba Rytų Makedonija ir Trakija). 

Pagrindinis projekto tikslas yra integruoti politikos kryptis, senus ir novatoriškus sprendimus, kuriais 

sprendžiami regioninės, nacionalinės ir Europos masto romų vaikų socialinės integracijos klausimai, ir 

parengti vieningą požiūrį, apibrėžti realistiškus rezultatus ir vėliau sukurti priežiūros instituciją. 

Projekto etapai 



 

 62 

1. Sprendimų rinkinio, skirto romų vaikams, sukūrimas. Tikslas – integruoti politikos kryptis ir sukurti 

priemones, kurios, kartu su tiksliniu mikrofinansavimu, sudarytų sąlygas pakeisti specialiojo ugdymo 

mokyklas į vieno langelio principu veikiančius centrus, skirtus nepalankioje padėtyje esančių vaikų 

socialinės atskirties prevencijai. Į šį rinkinį, pavyzdžiui, galėtų būti įtraukti sprendimai, kuriais siekiama 

sukurti ir (arba)palengvinti vaikų įtraukimą į ikimokyklinį ugdymą (vaikų lopšelius, darželius), sumažinti 

mokyklos nebaigimo pradinio ir vidurinio lavinimo mokykloje metais lygį,tačiau kartu sudaryti sąlygas 

pereiti į profesines ir (arba) specialybinį išsilavinimą suteikiančias mokyklas, taip pat nustatyti bei 

pasiūlyti „nei vieno vaiko, palikto nuošalyje“ politiką, sudarančią sąlygas vaikams, priverstiems palikti 

mokyklą, likviduoti vienų ar kelių metų mokymosi kurso spragas suteikus pagalbą arba vis tiek priimti 

juos į tolesnio mokymo arba profesinio rengimo klases.  

2. Minėto sprendimų rinkinio bandomasis įgyvendinimas 5 mokyklose iš 5 skurdžiausių ES regionų. 

Įgyvendinanti institucija, remdamasi sprendimų rinkiniu, įtrauktų vietos NVO ir institucijas ir padėtų 

specialiojo ugdymo mokykloms tapti vietos bendruomenėms svarbiausiais socialinės įtraukties centrais: 

– sudarytų joms galimybes tapti ryšių ir informacijos centrais; 

— naudotųsi mokyklų patalpomis siekiant socialinės sąveikos su kitomis suinteresuotomis vietos NVO ir 

(arba) institucijomis, didintų romų šeimų iš rizikos regionų susidomėjimą ir sudarytų galimybes kurti 

teigiamas asociacijas, nes mokykloms būtų skiriamas didžiausias dėmesys socialinių paslaugų (švietimo, 

būsto, sveikatos priežiūros, užimtumo) tinkle; 

— parengtų sprendimus dėl ankstyvojo ugdymo įstaigų ir mokyklų sąveikos, skirtus romų vaikams 

regionuose, kur esama tokių galimybių; 

— padėtų romų šeimoms, patiriančioms finansinių ir kitokių sunkumų, gauti tinkamus dokumentus, 

reikalingus, kad jų vaikai būtų priimti į mokyklas, ir bendradarbiautų su vietos valdžios institucijomis 

siekiant nustatyti negalutinius sprendimus, kuriais vaikams būtų sudarytos galimybės eiti į mokyklą; 

– sukurtų paslaugas romų vaikams, kurie nebaigė mokyklos, padėsiančias grįžti į mokyklą, užpildyti 

spragas, atsiradusias per mokyklos nelankymo laiką, arba padėsiančias vis tiek įstoti į profesinio mokymo 

ir rengimo mokyklas ar institucijas lengvatinėmis sąlygomis; 

– vykdytų veiklą, kuria siekiama sumažinti mokyklos nebaigusiųjų skaičių, tuo tikslu siekiant išlaikyti 

mokyklas bendruomenių centrais. 

Galutinis šio projekto tikslas – parengiamieji veiksmai, kuriais siekiama padidinti veiklos aprėptį ir 

įvairovę ir kurie lemtų sukūrimą ES institucijos, kurios užduotis būtų panaikinti romų vaikų socialinę 

atskirtį, atsižvelgiant į tai, kad ši nepalankioje padėtyje esančių vaikų grupė visiškai neįtraukta į Europos 

Komisijos pradėtus vykdyti parengiamuosius veiksmus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Vykdant atskirus ir nesuderintus projektus vietos ir Europos lygmenimis išleistos didelės sumos, siekiant 

kovoti su romų vaikų socialine atskirtimi. Tačiau jau daug metų tokių mažumų, kaip romai, vaikų priėmimo 

į mokyklą lygis yra itin žemas, o jų mokyklos nebaigimo lygis – itin aukštas. Tai, kad romų vaikams 

neskiriamas dėmesys vykdant parengiamuosius veiksmus, kuriuos pradėjo vykdyti Europos Komisija, 

Europos Parlamentui paraginus sukurti Vaiko garantijų sistemą, yra nepriimtina ir šią padėtį reikia 

nedelsiant ištaisyti. Todėl šiuo tikslu siūlomas šis bandomasis projektas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 277 
=== EMPL/5689 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 04 03 77 35 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 03 77 35 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Europos vyresnio amžiaus žmonių tinklas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu bus sudarytos palankesnės sąlygos sukurti Europos pagyvenusių žmonių 

nacionalinių atstovų tinklą, siekiant palengvinti jų mainus ir sudaryti jiems geresnes sąlygas būti 

atstovaujamiems ES lygmeniu. Remiamas sekretoriato įsteigimas ir kasmetinės konferencijos 

organizavimas, jei įmanoma, Europos Parlamento didžiojoje posėdžių salėje. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

ES parama skiriama siekiant pagerinti jaunimo organizavimą ir atstovavimą jam, kad jaunimas galėtų daryti 

įtaką savo ateičiai ir palaikyti ryšį su savo išrinktais atstovais. Vyresnio amžiaus asmenys Europoje taip pat 

nusipelno ES paramos šiuo tikslu. Kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų visapusiškai dalyvauti politiniame ir 

visuomenės gyvenime, jiems reikalingos iniciatyvos, panašios į „Europos Parlamento pavyzdį“ ir „Europos 

jaunimo parlamentą“, arba turėtų būti organizuojamos iniciatyvos, panašios į informuotumo didinimą 

Europos pilietiškumo klausimais, skirtą studentams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 492 
=== VERT/7608 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 09 03 01 punktas — Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 767 
=== S&D//7252 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 09 03 01 punktas — Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Rezervas         

Iš viso  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 880 
=== EPP//7009 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 09 03 01 punktas — Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Rezervas         

Iš viso  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomas tikslinis finansavimas tam tikrose 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Maisto tikslu (su klimatu susijusios svertinės 

išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 51 %). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 380 
=== AGRI/6043 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 09 03 01 punktas — Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Rezervas         

Iš viso  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. Labai svarbu, kad pagal programą „Horizontas 

2020“ būtų likę pakankamai lėšų mokslinių tyrimų projektams, susijusiems su saugiu ir aukštos kokybės 

maistu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 75 
=== ITRE/5043 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 09 03 01 punktas — Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais 

užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Rezervas         

Iš viso  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 697 
=== R-E//7432 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 01 04 01 punktas — Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EIPT) rėmimo išlaidos — Transportas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 01 04 01 
1.1.82 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Mūsų siūlomasŠis asignavimas turi apimti techninės pagalbos priemones, susijusias su daugiašalių 

programų ir (arba) atskirųskirtas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 

348, 2013 12 20, p. 129), 2 straipsnio 7 punkte ir 5 straipsnio 2 dalies b punkte apibrėžtiems pagalbiniams 

programos veiksmams, tiesiogiai susijusiems su lydimosiomis priemonėmis, būtinomis Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairėms įgyvendinti. Tai apima 

tyrimų, susitikimų su ekspertais, informacijos ir leidinių, programinės įrangos ir duomenų bazių, tiesiogiai su 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės tikslo pasiekimu susijusių pagalbinių veiksmų ir projektų, 

vykdomų pagal EITP komponentą, parengimu, vertinimu, tvirtinimu, tolesne priežiūra, auditu ir 

vertinimu. Šios priemonės gali būti techninės pagalbos sutartys, tyrimai, trumpalaikės ir vidutinio 

laikotarpio ekspertų konsultacijos, susirinkimai, keitimasis patirtimi, darbas tinkluose, mokymo veikla ir 

leidiniai, tiesiogiai susiję su programos uždavinio įgyvendinimu, ir bet kokios kitos paramos priemonės, 

kurias įgyvendina Komisijos centrinės tarnybos arba valstybėse pagalbos gavėjose veikiančios delegacijos. 

Šiomis priemonėmis taip pat gali būti dengiamos techninės ir administracinės pagalbos, išskyrus viešosios 

valdžios institucijų užduotis, kurias Komisija perdavė vykdyti pagal sudarytas ad hoc paslaugų sutartis, 

naudingas valstybėms pagalbos gavėjoms ir Komisijai, išlaidos.išlaidas. 

Pagrindimas: 

Patirtis parodė, kad dėl ilgalaikės Europos techninės pagalbos besirengiančios narystei šalys galėjo pradėti 

svarbius infrastruktūros projektus. Tokio paties lygio pagalba turėtų būti teikiama ES valstybėms narėms. 

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 5 straipsnio 1 dalies a punktu 11 305 500 000 EUR esamomis 

kainomis turėtų būti pervesta iš Sanglaudos fondo infrastruktūros projektams ir panaudojama pagal tą 

reglamentą vien valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 493 
=== VERT/7610 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 01 punktas — Kliūčių šalinimas, geležinkelių sąveikumo didinimas, trūkstamų jungčių sukūrimas 

ir tarpvalstybinių atkarpų patobulinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 13 
=== TRAN/5509 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 01 punktas — Kliūčių šalinimas, geležinkelių sąveikumo didinimas, trūkstamų jungčių sukūrimas 

ir tarpvalstybinių atkarpų patobulinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Rezervas         

Iš viso  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Pagrindimas: 

Ši biudžeto eilutė yra būtina siekiant pereiti prie geležinkelių ir jai skiriamas lėšas reikia padidinti 

atsižvelgiant į iššūkius. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 788 
=== S&D//7273 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 01 punktas — Kliūčių šalinimas, geležinkelių sąveikumo didinimas, trūkstamų jungčių sukūrimas 

ir tarpvalstybinių atkarpų patobulinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Rezervas         

Iš viso  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 889 
=== EPP//7018 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 01 punktas — Kliūčių šalinimas, geležinkelių sąveikumo didinimas, trūkstamų jungčių sukūrimas 

ir tarpvalstybinių atkarpų patobulinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 01 1.1.82 1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Pagrindimas: 

EITP transporto programa yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų, kurį reikėtų sustiprinti, siekiant 

užtikrinti sklandų perėjimą prie kitos DFP. Programa svariai prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, 

šiuo metu vidutinės su klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. Bet kokie papildomi asignavimai gali būti 

lengvai įsisavinti 2020 m. ir padėti toliau siekti šio tikslo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 494 
=== VERT/7611 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 02 punktas — Tvarių ir efektyvių transporto sistemų užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Rezervas         

Iš viso  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 24 
=== TRAN/5537 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 02 punktas — Tvarių ir efektyvių transporto sistemų užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Rezervas         

Iš viso  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Pagrindimas: 

Tvarių ir veiksmingų transporto sistemų užtikrinimas ir galimybė mažinti visų rūšių transporto 

priklausomybę nuo iškastinio kuro padės pereiti prie novatoriškų mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ir efektyviai energiją vartojančių transporto technologijų ir sukurti visapusišką transportui skirtų 

alternatyviųjų degalų tinklą. Stiprios investicijos į šį sektorių prisidės prie Europos piliečių gyvenimo 

kokybės ir sudarys galimybes Sąjungai pasiekti darnaus vystymosi tikslus, visų pirma, kalbant apie šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 890 
=== EPP//7019 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 02 punktas — Tvarių ir efektyvių transporto sistemų užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Rezervas         

Iš viso  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Pagrindimas: 

EITP transporto programa yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų, kurį reikėtų sustiprinti, siekiant 

užtikrinti sklandų perėjimą prie kitos DFP. Programa svariai prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, 

šiuo metu vidutinės su klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. Bet kokie papildomi asignavimai gali būti 

lengvai įsisavinti 2020 m. ir padėti toliau siekti šio tikslo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 789 
=== S&D//7274 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 02 punktas — Tvarių ir efektyvių transporto sistemų užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Rezervas         

Iš viso  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 495 
=== VERT/7612 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 03 punktas — Transporto rūšių integracijos bei sujungimo optimizavimas ir sąveikumo 

padidinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Rezervas         

Iš viso  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 14 
=== TRAN/5511 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 03 punktas — Transporto rūšių integracijos bei sujungimo optimizavimas ir sąveikumo 

padidinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Rezervas         

Iš viso  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Pagrindimas: 

Sąveika yra būtina, kad daugiau transporto operacijų atvejų būtų pereita prie darnesnių transporto rūšių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 891 
=== EPP//7020 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 03 punktas — Transporto rūšių integracijos bei sujungimo optimizavimas ir sąveikumo 

padidinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Rezervas         

Iš viso  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Pagrindimas: 

EITP transporto programa yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų, kurį reikėtų sustiprinti, siekiant 

užtikrinti sklandų perėjimą prie kitos DFP. Programa svariai prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, 

šiuo metu vidutinės su klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. Bet kokie papildomi asignavimai gali būti 

lengvai įsisavinti 2020 m. ir padėti toliau siekti šio tikslo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 790 
=== S&D//7275 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 01 03 punktas — Transporto rūšių integracijos bei sujungimo optimizavimas ir sąveikumo 

padidinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Rezervas         

Iš viso  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1032 
=== GUE//8167 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 02 straipsnis — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 02 
1.1.DAG 

37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas Agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys) bei su darbo programa susijusioms veiklos išlaidoms (3 antraštinė dalis) padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp einamųjų 

išlaidų ir administracinių išlaidų. 

Agentūros etatų sąrašas patvirtintas šio skirsnio priede „Personalas“. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šioje biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų. Šios sumos yra ELPA valstybių 

narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir 

įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama 

Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. 
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Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  

Visas Sąjungos 2020 m. įnašas yra 37 954 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Europos aviacijos saugos agentūra atsakinga už orlaivių ir pilotų sertifikavimą ES lygmeniu, o tai turėtų 

priklausyti kiekvienos valstybės narės aviacijos institucijos kompetencijai. Tai viena iš bendro Europos 

dangaus įgyvendinimo priemonių, kuri prisideda prie nacionalinių aviacijos paslaugų privatizavimo ir 

reguliavimo panaikinimo ir prieštarauja strateginiam tautų suverenumui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1034 
=== GUE//8170 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 03 01 punktas — Europos jūrų saugumo agentūra 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 03 01 
1.1.DAG 

47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos jūrų saugumo agentūra 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas Agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys) bei su darbo programa susijusioms veiklos išlaidoms (3 antraštinė dalis) padengti, išskyrus 

kovos su tarša priemones (žr. 06 02 03 02 punktą). 

Ištrinti šį tekstą: 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp veiklos ir 

administracinių išlaidų. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šioje biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų. Šios sumos yra ELPA valstybių 

narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir 

įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama 

Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  
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Agentūros etatų sąrašas patvirtintas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas Sąjungos įnašas 2020, įskaitant kovos su tarša priemones, yra 79 434 610 EUR. 6 029 204 EUR 

grąžinto perviršio suma pridedama prie biudžete įrašytos 73 405 406 EUR sumos. 

Pagrindimas: 

Šios agentūros įgaliojimai sutampa su nacionalinių įstaigų, kurios valdo atitinkamas valstybių narių jūrines 

teritorijas ir išskirtines ekonomines zonas, veikla. Tokiu būdu panaikinamas valstybių narių suverenumas ir 

sumenkinamos nacionalinės institucijos, taip iš tiesų sumažinant jų galimybes imtis veiksmų. Tai, kad ši 

agentūra dalyvauja pakrančių apsaugos veikloje, padaro jos veiksmus dar agresyvesniais ir žalingesniais 

valstybių narių suverenumui. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1033 
=== GUE//8169 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 02 04 straipsnis — Europos Sąjungos geležinkelių agentūra 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 04 
1.1.DAG 

27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas Agentūros personalo ir administracinėms išlaidoms (1 ir 2 

antraštinės dalys) bei su darbo programa susijusioms veiklos išlaidoms (3 antraštinė dalis) padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie asignavimų perkėlimus tarp veiklos išlaidų 

ir administracinių išlaidų. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šioje biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų. Šios sumos yra ELPA valstybių 

narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal Finansinio 

reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir 

įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama 

Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1), 

17 straipsnį grąžinamos sumos sudaro asignuotąsias pajamas (Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b 

punktas), priskiriamas bendrosios pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktui.  

Agentūros etatų sąrašas patvirtintas šio skirsnio priede „Personalas“. 

Visas Sąjungos įnašas 2020 yra 27 110 000 EUR. 119 879 EUR grąžinto perviršio suma pridedama prie 
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biudžete įrašytos 26 990 121 EUR sumos. 

Pagrindimas: 

Ši agentūra siekia liberalizuoti ir panaikinti kliūtis konkurencijai, kad sukurtų visiškai centralizuotą ir 

nereguliuojamą bendrą geležinkelių rinką, neatsižvelgiant į valstybių narių pasirenkamus strateginius 

vystymosi variantus, o tai turės pasekmių visuomenės galimybėms naudotis paslaugomis ir šalių 

socioekonominiam vystymuisi ir teritorinei sanglaudai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 15 
=== TRAN/5526 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 25 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezervas         

Iš viso      200 000 100 000 200 000 100 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Tyrimas „Nemokamas viešasis transportas. Pasekmės ir galimybės atkartoti“ 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Daugiau kaip 50 ES miestų yra įvedę nemokamo viešojo transporto sistemą ir tai lėmė didesnį keleivių 

skaičių, labai sumažino automobilių eismą – dėl to kai kurios investicijos į naujus kelius tapo 

nereikalingos. Pagal šį bandomąjį projektą siūloma atlikti šių sistemų įvedimo pasekmių, pvz., keleivių 

skaičiaus, kelionių trukmės, eismo įvykių ir nukentėjusių skaičiaus, taip pat poveikio klimato kaitai 

tyrimą. Tyrimas taip pat turėtų būti panaudotas rengiant veiksmų planą, kuriame būtų numatytos įvairių 

miestų strategijos, kad būtų galima tuos projektus atkartoti. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Dabartinė priklausomybė nuo naftos ir būtinybė gerinti 

judumą mūsų miestuose ir atsparumą klimato kaitai lemia, kad itin svarbus tampa darnesnis 

judėjimas viešuoju transportu. Augantis miestų, kuriuose propaguojamas nemokamas viešasis transportas, 

skaičius pasaulyje 

rodo teigiamą šio veiksmo poveikį judumui mieste, 

klimato kaitai ir pasauliniam darnumui. 

Reikėtų atlikti šių nemokamo transporto sistemų pasekmių ir tų sistemų atkartojimo galimybių 
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tyrimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 490 
=== VERT/7606 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 03 01 punktas — Išteklius bei aplinką tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto 

sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Rezervas         

Iš viso  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 768 
=== S&D//7253 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 03 01 punktas — Išteklius bei aplinką tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto 

sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Rezervas         

Iš viso  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 884 
=== EPP//7013 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 03 01 punktas — Išteklius bei aplinką tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto 

sistemos sukūrimas 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Rezervas         

Iš viso  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomas tikslinis finansavimas tam tikrose 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Transposto tikslu (su klimatu susijusios 

svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 886 
=== EPP//7015 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 31 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) — Rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Rezervas         

Iš viso  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Bendra įmonė 

SESAR sutelkė ir koordinavo visą su oro eismo valdymu susijusią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

veiklą, kuri turi didelį poveikį aplinkai – pagal Transporto tikslą (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi 

būti ne mažesnės kaip 51 %). Svarbu, kad ir toliau ji gautų padidinto 2020 m. biudžeto asignavimų siekiant 

sustiprinti jos veiklą šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 769 
=== S&D//7254 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 31 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) — Rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Rezervas         

Iš viso  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 
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Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1036 
=== GUE//8173 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 31 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) — Rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė (SESAR) — Rėmimo 

išlaidos  

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) padeda įgyvendinti programą „Horizontas 2020“, ypač socialinį uždavinį „Išteklius bei aplinką 

tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto sistemos sukūrimas“. Jos tikslas – užtikrinti Europos 

oro eismo valdymo (OEV) sistemos modernizavimą, sutelkiant ir koordinuojant visą susijusią OEV 

mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą Sąjungoje pagal jos SESAR 2020 darbo programą, kartu atsižvelgiant į 

Europos OEV valdymo pagrindinį planą.  

Pagrindimas: 

Bendro Europos dangaus tikslai – sektoriaus privatizavimas, liberalizavimas, koncentracija ir reguliavimo 

panaikinimas, keliantis grėsmę valstybių suverenaus valdymo politikai, atsižvelgiant į socialinį ir ekonominį 

vystymąsi bei socialinę ir teritorinę sanglaudą pagal valstybių narių strategijas. Dėl šios eilutės ir paramos 

bendro Europos dangaus įmonei sumažės paslaugų kokybė, padidės darbuotojų išnaudojimas ir nesaugumas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1035 
=== GUE//8172 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 32 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 32 1.1.31 104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė (SESAR) 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) padeda įgyvendinti programą „Horizontas 2020“, ypač socialinį uždavinį „Išteklius bei aplinką 

tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto sistemos sukūrimas“. Jos tikslas – užtikrinti Europos 

oro eismo valdymo (OEV) sistemos modernizavimą, sutelkiant ir koordinuojant visą susijusią OEV 

mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą Sąjungoje pagal jos SESAR 2020 darbo programą, kartu atsižvelgiant į 

Europos OEV valdymo pagrindinį planą. 

Pagrindimas: 

Dėl bendro Europos dangaus nuostatų toliau liberalizuojamas transporto ir oro navigacijos sektorius, o tai 

turi įtakos kapitalo koncentracijai. Dėl to pradėta nepaisyti darbo teisių, didėja bendras nesaugumas darbo 

santykiuose, blogėja paslaugų kokybė, netgi smunka eksploatavimo ir priežiūros saugos lygiai. Atitinkamai 

bendro Europos dangaus nuostatos riboja valstybių narių gebėjimą strategiškai rinktis savo socialinio, 

ekonominio ir teritorinio vystymosi variantus, o tai turi pasekmių sanglaudai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 770 
=== S&D//7255 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 32 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Rezervas         

Iš viso  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 885 
=== EPP//7014 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 32 punktas — Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų bendroji įmonė 

(SESAR) 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Rezervas         

Iš viso  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Bendra įmonė 

SESAR sutelkė ir koordinavo visą su oro eismo valdymu susijusią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

veiklą, kuri turi didelį poveikį aplinkai – pagal Transporto tikslą (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi 

būti ne mažesnės kaip 51 %). Svarbu, kad ir toliau ji gautų padidinto 2020 m. biudžeto asignavimų siekiant 

sustiprinti jos veiklą šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 888 
=== EPP//7017 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 33 punktas — Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) – Rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Rezervas         

Iš viso  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Bendroji įmonė 

„Shift2Rail“ padėjo geležinkelių sektoriui užimti tvirtą padėtį rinkoje, kad būtų sukurta konkurencingesnė ir 

tausiai išteklius naudojanti Europos transporto sistema. Svarbu, kad ir toliau ji gautų padidinto 2020 m. 

biudžeto asignavimų siekiant sustiprinti jos veiklą šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 771 
=== S&D//7256 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 33 punktas — Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) – Rėmimo išlaidos  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Rezervas         

Iš viso  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 
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išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 772 
=== S&D//7257 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 34 punktas — Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Rezervas         

Iš viso  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 524 
=== VERT/7686 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 34 punktas — Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Rezervas         

Iš viso  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Pagrindimas: 

Kadangi tai pirmoji Europos geležinkelio iniciatyva, pagal kurią ypač daug dėmesio skiriama moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms bei į rinką orientuotiems sprendimams paspartinant naujų ir pažangių technologijų 

integravimą į naujoviškus geležinkelio produktų sprendimus, svarbu sustiprinti biudžeto eilutę „Shift2Rail“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 887 
=== EPP//7016 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

06 03 07 34 punktas — Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 03 07 34 1.1.31 74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 



 

 81 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Bendroji įmonė 

„Shift2Rail“ padėjo geležinkelių sektoriui užimti tvirtą padėtį rinkoje, kad būtų sukurta konkurencingesnė ir 

tausiai išteklius naudojanti Europos transporto sistema. Svarbu, kad ir toliau ji gautų padidinto 2020 m. 

biudžeto asignavimų siekiant sustiprinti jos veiklą šioje srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1009 
=== GUE//8143 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 11 punktas — Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — Euratomo programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems 

darbuotojams — Euratomo programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šiuo asignavimu dengiamos išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas — Euratomo programą – 

įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, užimantiems pareigas, įrašytas į patvirtintus 

etatų sąrašus ir vykdantiems netiesioginę veiklą pagal branduolines programas, įskaitant Sąjungos 

delegacijose dirbančius darbuotojus. 

Visos pajamos iš šalių kandidačių ir, jeigu taikoma, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už 

dalyvavimą Sąjungos programose, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 3 1 punkte, gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė branduolinių 

avarijų rizika, dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių 

vėsinimo, o branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių 

nenaudoja ar nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti 

skirtas Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 11 punktas — Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — Euratomo programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1010 
=== GUE//8144 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 12 punktas — Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantys išorės darbuotojai — 

Euratomo programa  

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

08 01 05 12 punktasMokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantys išorės darbuotojai — 

Euratomo programa  

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms išorės personalui, kuris mokslinių tyrimų ir inovacijų programas — 

Euratomo programą – įgyvendina vykdydamas netiesioginę veiklą pagal branduolines programas, įskaitant 

Sąjungos delegacijose dirbančius išorės darbuotojus, padengti. 

Visos pajamos iš šalių kandidačių ir, jeigu taikoma, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už 

dalyvavimą Sąjungos programose, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 3 1 punkte, gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 
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nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 12 punktas — Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantys išorės darbuotojai — 

Euratomo programa  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1011 
=== GUE//8145 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 13 punktas — Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas kitoms administracinėms mokslinių tyrimų ir inovacijų programų — Euratomo 

programą – valdymo išlaidoms, susijusioms su pagal branduolines programas vykdoma netiesiogine veikla, 

įskaitant kitas Sąjungos delegacijose dirbančių darbuotojų patiriamas administracines išlaidas, padengti. 

Šis asignavimas taip pat skirtas tyrimų, susitikimų su ekspertais, informacijos ir leidinių, tiesiogiai susijusių 

su programos tikslo ar šio punkto priemonių įgyvendinimu, išlaidoms padengti, taip pat visoms kitoms 
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techninės ir administracinės pagalbos, nesusijusios su valdžios institucijų užduotimis, Komisijos 

perduotomis vykdyti pagal ad hoc paslaugų sutartis, išlaidoms padengti. 

Jis taip pat skirtas techninės ir (arba) administracinės pagalbos, susijusios su programos arba projektų 

identifikavimu, rengimu, valdymu, stebėsena, auditu ir priežiūra, išlaidoms padengti, kaip antai 

konferencijų, praktinių seminarų, seminarų, IT sistemų kūrimo ir priežiūros, komandiruočių, mokymo ir 

reprezentacinėms išlaidoms padengti. 

Visos pajamos iš šalių kandidačių ir, jeigu taikoma, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už 

dalyvavimą Sąjungos programose, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 3 1 punkte, gali būti panaudotos 

papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 01 05 13 punktas — Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 83 
=== ITRE/5053 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 01 01 punktas — Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų 

tarybą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 01 01 
1.1.31 

2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Rezervas         

Iš viso  2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti, kad Europa ir toliau būtų konkurencinga, nepaprastai svarbus yra pažangus mokslas. 

Tolesni mokslinių tyrimų projektai finansuojami papildomais asignavimais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 717 
=== S&D//7200 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 01 03 punktas — Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant e. infrastruktūrą, stiprinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 01 03 
1.1.31 

247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Rezervas         

Iš viso  247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1006 
=== GUE//8133 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 08 02 01 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 01 04 
1.1.OTH 

    45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso      45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Europos atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų mokslinių tyrimų fondas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Atokiausi regionai (AR) ir užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) geografiniu požiūriu yra ypač izoliuoti nuo 

žemyninės Europos ir todėl susiduria su specifiniais gamtinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio 

iššūkiais. Dėl jų ypatumų, kurie pripažįstami Sutartimis, t. y. SESV 349 straipsniu, ES turėtų sukurti 

būtent atokiausiems regionams bei užjūrio šalims ir teritorijoms skirtą mokslinių tyrimų fondą, kad būtų 

skatinami moksliniai tyrimai jiems gyvybiškai svarbiose srityse, įskaitant mėlynąją ekonomiką, aplinkos 
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apsaugą, vulkanologiją, astronomiją, atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir biologinę įvairovę. 

Sunkumai, su kuriais atokiausi regionai bei užjūrio šalys ir teritorijos susiduria mėgindami pasinaudoti 

horizontaliosiomis ES programomis, pvz., programa „Horizontas 2020“, pateisina tai, kad kuriami 

prieigos prie mokslinių tyrimų programų būdai, pritaikyti būtent jų reikmėms. 

Pagrindimas: 

Šios naujos eilutės tikslas – sukurti naują mokslinių tyrimų fondą atokiausiems regionams bei užjūrio šalims 

ir teritorijoms, siekiant ugdyti kompetenciją jiems ypač svarbiose srityse, kuri būtų naudinga ne tik šiems 

regionams, bet ir visai Europai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 718 
=== S&D//7201 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 02 01 punktas — Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, 

biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Rezervas         

Iš viso  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 48 
=== ITRE/5014 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 02 01 punktas — Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, 

biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Rezervas         

Iš viso  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 957 
=== GUE//8007 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 



 

 87 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 02 03 punktas — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Rezervas         

Iš viso  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, parama labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms yra 

nepaprastai svarbi šio sektoriaus, kuris yra esminė valstybių narių ekonomikos dalis, išlikimui. Taigi svarbu 

stiprinti MVĮ paramos mechanizmus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 719 
=== S&D//7202 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 02 03 punktas — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Rezervas         

Iš viso  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 917 
=== EPP//7047 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 01 punktas — Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Rezervas         

Iš viso  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Pagrindimas: 

Kova su vėžiu turėtų būti pats svarbiausias Sąjungos prioritetas, o vėžio moksliniai tyrimai yra svarbi šio 
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proceso dalis. Siūlomi didesni asignavimai turėtų būti skirti vėžio moksliniams tyrimams pagal šią 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutę. Labai svarbu, kad šios srities moksliniai tyrimai būtų 

nedelsiant spartinami, be kita ko, atsižvelgiant į kitoje DFP numatytas didesnes investicijas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 720 
=== S&D//7203 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 01 punktas — Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Rezervas         

Iš viso  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 333 
=== ENVI/5442 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 01 punktas — Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas  

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Rezervas         

Iš viso  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šios veiklos tikslas – visiems užtikrinti sveikatą .......... neoficialios, tiek oficialios priežiūros sektoriuje. 

Įrašyti šį tekstą: 

Kova su vėžiu ir didesnių lėšų skyrimas labai svarbus mūsų piliečiams. 

Pagrindimas: 

Vėžys – ketvirtadalio visų mirčių valstybėse narėse priežastis. Todėl labai svarbu padidinti prevencijos, 

diagnozavimo ir gydymo finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 958 
=== GUE//8008 === 
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Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 01 punktas — Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Rezervas         

Iš viso  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Pagrindimas: 

Siekiant užtikrinti gerą sveikatą ir gerovę visą gyvenimą, reikia skirti daugiau lėšų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 51 
=== ITRE/5017 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 01 punktas — Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Rezervas         

Iš viso  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 491 
=== VERT/7607 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 
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biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 773 
=== S&D//7258 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 721 
=== S&D//7204 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 879 
=== EPP//7008 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomas tikslinis finansavimas tam tikrose 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Maisto tikslu (su klimatu susijusios svertinės 

išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 959 
=== GUE//8009 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Pagrindimas: 

Reikia numatyti daugiau lėšų siekiant užtikrinti pakankamą saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei 

kitų biologinių produktų tiekimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 52 
=== ITRE/5018 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 02 punktas — Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų 

pakankamo tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Rezervas         

Iš viso  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 704 
=== R-E//7439 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 03 punktas — Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Rezervas         

Iš viso  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Finansinių priemonių pajamos ir grąžinamos sumos, .......... pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant sustiprinti teritorinę sanglaudą kovos su klimato kaita veiksmų srityje, turėtų būti užtikrintas 

teisingas geografinis šių lėšų paskirstymas. 

Pagrindimas: 

ES susitarė 2014–2020 m. bent 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems klausimams spręsti. 2020 m. 

biudžeto projektas toli gražu neatitinka tokio visam laikotarpiui nustatyto tikslo. Siekdami panaikinti 

asignavimų trūkumą klimato srityje, siūlome padidinti tas biudžeto eilutes, kurios 100 % prisideda prie 

klimato klausimų integravimo į Sąjungos biudžetą ir siekia skatinti ekologiškesnę ir pažangesnę ekonomiką, 

laikantis Paryžiaus susitarime nustatytų principų. Siekdami sustiprinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, siūlome užtikrinti teisingo geografinio tokių lėšų paskirstymo principą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 485 
=== VERT/7601 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 03 punktas — Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Rezervas         

Iš viso  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto skirti su 

klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato kaitai ir 

prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Komisijos, ES 2020 m. biudžete trūksta 3,5 

mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–2020 m. DFP 

laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 774 
=== S&D//7259 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 03 punktas — Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Rezervas         

Iš viso  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 873 
=== EPP//7002 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 03 punktas — Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Rezervas         

Iš viso  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Finansinių priemonių pajamos ir grąžinamos sumos, .......... pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį šiam biudžeto straipsniui galima panaudoti 47 800 000 

EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, atsižvelgiant į dėl visiškai ar iš dalies neįvykdytų mokslinių tyrimų 

projektų 2018 m. panaikintus įsipareigojimus. 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomas tikslinis finansavimas tam tikrose 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Energijos tikslu (su klimatu susijusios 

svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 100 %). Be to, finansavimas taip pat turėtų būti didinamas 

taikant įsipareigojimų panaikinimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalyje. Visa 2018 

m. panaikintų įsipareigojimų suma turėtų būti skirta įvairioms programos „Horizontas 2020“ biudžeto 

eilutėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 722 
=== S&D//7205 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 03 punktas — Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Rezervas         

Iš viso  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 489 
=== VERT/7605 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 04 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos 

Europos transporto sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Rezervas         

Iš viso  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 723 
=== S&D//7206 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 04 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos 

Europos transporto sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Rezervas         

Iš viso  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 775 
=== S&D//7260 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 04 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos 

Europos transporto sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Rezervas         

Iš viso  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 881 
=== EPP//7010 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 04 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos 

Europos transporto sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Rezervas         

Iš viso  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomas tikslinis finansavimas tam tikrose 

programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Transporto tikslu (su klimatu susijusios 

svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 53 
=== ITRE/5019 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 04 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos 

Europos transporto sistemos sukūrimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Rezervas         

Iš viso  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 487 
=== VERT/7603 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 05 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas 

ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Rezervas         

Iš viso  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 776 
=== S&D//7261 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 05 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas 

ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 



 

 97 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Rezervas         

Iš viso  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 877 
=== EPP//7006 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 05 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas 

ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Rezervas         

Iš viso  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Finansinių priemonių pajamos ir grąžinamos sumos, .......... pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį šiam biudžeto straipsniui galima panaudoti 47 800 000 

EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, atsižvelgiant į dėl visiškai ar iš dalies neįvykdytų mokslinių tyrimų 

projektų 2018 m. panaikintus įsipareigojimus. 

Pagrindimas: 

Šis padidinimas susijęs su PPE strategija toliau finansuoti kovos su klimato kaita veiksmus 2020 m. 

biudžete, siekiant prisidėti prie tikslo dabartinėje DFP 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems 

klausimams spręsti. Reikėtų užtikrinti papildomą tikslinį finansavimą tam tikrose programos „Horizontas 

2020“ biudžeto eilutėse, susijusiose su Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios 

ekonomikos tikslu (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 64 %). Be to, 

asignavimai taip pat turėtų būti didinami atliekant įsipareigojimų panaikinimą (Finansinio reglamento 15 

straipsnio 3 dalis). Visa 2018 m. panaikintų įsipareigojimų suma turėtų būti skirta įvairioms programos 

„Horizontas 2020“ biudžeto eilutėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 724 
=== S&D//7207 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 05 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas 



 

 98 

ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Rezervas         

Iš viso  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 960 
=== GUE//8010 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 05 punktas — Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas 

ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Rezervas         

Iš viso  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Pagrindimas: 

Reikia numatyti daugiau lėšų įvairiems veiksmams, kuriais kovojama su klimato kaita ir jos poveikiu, 

finansuoti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 725 
=== S&D//7208 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 03 06 punktas — Integracinių, naujoviškų ir mąstančių Europos visuomenių kūrimo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 03 06 
1.1.31 

139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Rezervas         

Iš viso  139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 84 
=== ITRE/5054 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 04 straipsnis — Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Rezervas         

Iš viso  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Pagrindimas: 

Kadangi dėl dalyvavimo programoje pateikiama pernelyg daug paraiškų, papildomais asignavimais gali būti 

finansuojami papildomi projektai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 733 
=== S&D//7216 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 04 straipsnis — Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Rezervas         

Iš viso  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Pagrindimas: 

Europos Sąjunga siekia pažangumo inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje. Todėl svarbu didinti visų valstybių 

narių dalyvavimą šioje srityje siekiant technologijų ir mokslo pažangumo visoje Europos Sąjungoje bei 

subalansuotos mokslinių tyrimų erdvės. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 696 
=== R-E//7431 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 04 straipsnis — Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Rezervas         

Iš viso  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Pagrindimas: 
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– Vėl numatyti tokio pat lygmens mokėjimus kaip ir 2019 m. 

— Ši eilutė labai svarbi siekiant išvengti protų nutekėjimo, t. y. mokslininkų išvykimo iš valstybių narių, 

kuriose pasiekiama prastesnių rezultatų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje, ir 

paskatinti jų ekonomiką. 

Pranešėjo darbo dokumente pabrėžiama, kad reikia skirti pakankamai finansinių išteklių socialinei 

sanglaudai Europoje stiprinti, ypač programoms, kurias vykdant ieškoma tvarių sprendimų socialinės 

atskirties ir diskriminacijos, kovos su skurdu ir ilgalaikių demografinių pokyčių srityse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 726 
=== S&D//7209 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 06 straipsnis — Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Rezervas         

Iš viso  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti visas pradines šios biudžeto eilutės metines sumas, numatytas prieš 

perskiriant įsipareigojimų asignavimus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondui. Šis 

padidinimas bus finansuojamas pasinaudojant pagal 1A išlaidų kategoriją turima marža. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 139 
=== FEMM/6202 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 06 straipsnis — Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Rezervas         

Iš viso  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Pagrindimas: 

Reikia skirti papildomo finansavimo, kad į kiekvieną programą būtų geriau integruotas lyčių aspektu 

grindžiamas požiūris, taip pat remiami lyčių tyrimai ir moksliniai tyrimai moterų, lyčių santykių ir struktūrų 

visuomenėje klausimais.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 734 
=== S&D//7217 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 



 

 101 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 06 straipsnis — Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Rezervas         

Iš viso  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Pagrindimas: 

Reikia skirti papildomą finansavimą, kad į kiekvieną programą būtų geriau integruotas lyčių aspektu 

grindžiamas požiūris, taip pat remiami lyčių tyrimai ir moksliniai tyrimai moterų, lyčių santykių ir struktūrų 

visuomenėje klausimais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 56 
=== ITRE/5022 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 06 straipsnis — Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Rezervas         

Iš viso  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 702 
=== R-E//7437 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 33 punktas — Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 33 
1.1.31 

8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Rezervas         

Iš viso  8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas administracinėms ir einamosioms bendrosios įmonės išlaidoms padengti. 

Įrašyti šį tekstą: 
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Siekiant sustiprinti teritorinę sanglaudą kovos su klimato kaita veiksmų srityje, turėtų būti užtikrintas 

teisingas geografinis šių lėšų paskirstymas; 

Pagrindimas: 

ES susitarė 2014–2020 m. bent 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems klausimams spręsti. 2020 m. 

biudžeto projektas toli gražu neatitinka tokio visam laikotarpiui nustatyto tikslo. Siekdami panaikinti 

asignavimų trūkumą klimato srityje, siūlome padidinti tas biudžeto eilutes, kurios 100 % prisideda prie 

klimato klausimų integravimo į Sąjungos biudžetą ir siekia skatinti ekologiškesnę ir pažangesnę ekonomiką, 

laikantis Paryžiaus susitarime nustatytų principų. Siekdami padidinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, taip pat siūlome nustatyti teisingo geografinio tokių lėšų paskirstymo 

principą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 703 
=== R-E//7438 === 

Pateikė Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 34 punktas — Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė  

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 34 
1.1.31 

65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Rezervas         

Iš viso  65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

BPS BĮ padės įgyvendinti programos Horizontas 2020 .......... technologijas komponentą Bazinė didelio 

poveikio technologija. 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant sustiprinti teritorinę sanglaudą kovos su klimato kaita veiksmų srityje, turėtų būti užtikrintas 

teisingas geografinis šių lėšų paskirstymas. 

Pagrindimas: 

ES susitarė 2014–2020 m. bent 20 % ES išlaidų skirti su klimatu susijusiems klausimams spręsti. 2020 m. 

biudžeto projektas toli gražu neatitinka tokio visam laikotarpiui nustatyto tikslo. Siekdami panaikinti 

asignavimų trūkumą klimato srityje, siūlome padidinti tas biudžeto eilutes, kurios 100 % prisideda prie 

klimato klausimų integravimo į Sąjungos biudžetą ir siekia skatinti ekologiškesnę ir pažangesnę ekonomiką, 

laikantis Paryžiaus susitarime nustatytų principų. Siekdami sustiprinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, siūlome užtikrinti teisingo geografinio tokių lėšų paskirstymo principą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 778 
=== S&D//7263 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 35 punktas — Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ — Rėmimo išlaidos 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Rezervas         

Iš viso  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 883 
=== EPP//7012 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 35 punktas — Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ — Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Rezervas         

Iš viso  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Bendroji įmonė 

„Švarus dangus 2“ sėkmingai sukūrė novatoriškas ir pažangias technologijas, kurių tikslas – sumažinti 

orlaivių išmetamą CO2 kiekį ir sukeliamo triukšmo lygį. Šiuo metu planuojami tolesni projektai, siekiant 

užtikrinti sklandų perėjimą prie kitos DFP. Todėl 2020 m. biudžete jai skiriami asignavimai turėtų būti 

padidinti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 779 
=== S&D//7264 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 36 punktas — Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 36 
1.1.31 

284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Rezervas         

Iš viso  284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 780 
=== S&D//7265 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 37 punktas — II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Rezervas         

Iš viso  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 875 
=== EPP//7004 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 37 punktas — II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Rezervas         

Iš viso  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Kuro elementų ir 

vandenilio 2 (KEV 2) bendroji įmonė vykdė svarbią su klimatu susijusią veiklą pagal programos 

„Horizontas 2020“ Energetikos tikslą (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 100 

%). Svarbu, kad jai ir toliau tektų dalis padidinto 2020 m. biudžeto lėšų siekiant sustiprinti jos veiklą šioje 

srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 781 
=== S&D//7266 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 38 punktas — II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 38 1.1.31 79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 874 
=== EPP//7003 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 07 38 punktas — II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Rezervas         

Iš viso  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Pagrindimas: 

Bendrosios įmonės, veikiančios pagal programą „Horizontas 2020“, buvo apčiuopiamai veiksmingos ir 

sukūrė pridėtinės vertės, įgyvendindamos šią programą pagrindinėse strateginėse srityse. Kuro elementų ir 

vandenilio 2 (KEV 2) bendroji įmonė vykdė svarbią su klimatu susijusią veiklą pagal programos 

„Horizontas 2020“ Energetikos tikslą (su klimatu susijusios svertinės išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 100 

%). Svarbu, kad jai ir toliau tektų dalis padidinto 2020 m. biudžeto lėšų siekiant sustiprinti jos veiklą šioje 

srityje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 904 
=== EPP//7034 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 08 straipsnis — MVĮ priemonė 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Rezervas         

Iš viso  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Ne mažiau kaip 7 % viso konkrečiam tikslui Pirmavimas .......... paskirstant per programos Horizontas 2020 

laikotarpį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį šiam biudžeto straipsniui galima panaudoti 89 500 
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000 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, atsižvelgiant į dėl visiškai ar iš dalies neįvykdytų mokslinių 

tyrimų projektų 2018 m. panaikintus įsipareigojimus. 

Pagrindimas: 

Taryba patvirtino šios biudžeto eilutės padidinimą 72 mln. EUR nurodydama, kad ši speciali į rinką 

orientuota priemonė labai svarbi siekiant užtikrinti novatoriškų MVĮ vystymosi, augimo ir patekimo į 

tarptautinę rinką galimybes ir remti jų dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“. Tačiau papildomi 

asignavimai turėtų būti numatomi atliekant įsipareigojimų panaikinimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 

15 straipsnio 3 dalyje. Visa 2018 m. panaikintų įsipareigojimų suma turėtų būti skirta įvairioms programos 

„Horizontas 2020“ eilutėms. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 78 
=== ITRE/5046 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 02 08 straipsnis — MVĮ priemonė 

Pataisyti pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Rezervas         

Iš viso  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Ne mažiau kaip 7 % viso konkrečiam tikslui Pirmavimas .......... paskirstant per programos Horizontas 2020 

laikotarpį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį šiam biudžeto straipsniui galima panaudoti 89 500 000 

EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, atsižvelgiant į dėl visiškai ar iš dalies neįvykdytų mokslinių tyrimų 

projektų 2018 m. panaikintus įsipareigojimus. 

Pagrindimas: 

Kadangi mokslinių tyrimų projektai yra daugiamečiai ir tam tikru mastu mažiau nuspėjami nei kiti projektai, 

naujausioje persvarstyto Finansinio reglamento versijoje numatyta galimybė pakartotinai naudoti panaikintas 

mokslinių tyrimų lėšas, kad jos būtų vėl numatytos naujiems projektams. Siekiant kuo geriau panaudoti 

mokslinių tyrimų lėšas, kurias biudžeto valdymo institucija patvirtino ankstesniais metais, ir atsižvelgiant į 

didžiulį suinteresuotųjų subjektų susidomėjimą MVĮ priemone, ši Finansinio reglamento nuostata turėtų būti 

taikoma visai 2018 m. programoje „Europos horizontas“ panaikintų įsipareigojimų asignavimų sumai.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1057 
=== GUE//8213 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 08 02 77 11 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos įgimtų infekcijų laboratorinio ir klinikinio stebėjimo tinklas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parazitinės, virusinės ir bakterinės kilmės įgimtos ir perinatalinės infekcijos, paprastai vadinamos 

TORCH infekcijomis, gali sukelti rimtų anomalijų ar net vaisiaus mirtį. Klinikinis ir laboratorinis nėščių 

moterų ir naujagimių stebėjimas įtarus bet kurią iš šių infekcijų gali užkirsti kelią tokioms pasekmėms 

arba jas sumažinti. 

Šio bandomojo projekto tikslas yra sukurti TORCH grupės etiologinių veiksnių – Toxoplasma gondii, 

ŽIV, Treponema pallidum, Varicela Zoster, Parvovirus B19, raudonukės, citomegalo viruso ir 

paprastosios pūslelinės – laboratorinio ir klinikinio stebėjimo tinklą, siekiant sujungti laboratorinius šios 

srities tyrimų duomenis su klinikiniais duomenimis, veiksmingai renkant būtiną informaciją ir 

prisidedant prie žinių gilinimo apie realią TORCH infekcijų padėtį Europoje. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Klinikiniai ir laboratoriniai parametrai padeda nustatyti infekcijos požymius, įvertinti perdavimo riziką, 

sudaryti prognozę ir priimti klinikinį sprendimą dėl vaiko priežiūros priemonių pirmaisiais gyvenimo metais. 

Todėl naudinga ir būtina žinoti, kokia yra padėtis Europoje, kad galėtume įveikti šias infekcijas, kurias 

galima išgydyti ir kurių galima išvengti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 3 
=== JURI/6402 === 

Pateikė Teisės reikalų komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 08 02 77 11 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    700 000 400 000 700 000 400 000 

Rezervas         

Iš viso      700 000 400 000 700 000 400 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Išmaniųjų prekių IT saugumo reitingų sistemos moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra: siekis vartotojams užtikrinti saugų daiktų internetą 

Pastabos: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Kurias IT apsaugos priemones reikia įtraukti į sutartį perkant tokias prekes su įterptosiomis 

skaitmeninėmis technologijomis kaip išmaniuosius gaminius (pvz., susietuosius automobilius, 

mobiliuosius telefonus, išmaniuosius televizorius ar bet kokius kitus išmaniuosius gaminius, sudarančius 

daiktų internetą)? Atsakymas vartotojui turėtų būti aiškus.  

Diegiant daiktų internetą išmanieji įrenginiai pradeda daryti tiesioginę fizinę įtaką pasauliui (pvz., 

automobilio technologija). Nesaugūs IT prietaisai, kurie yra pažeidžiami dėl grėsmių vientisumui ir 

prieinamumui, vis labiau kelia pavojų mūsų gyvybei ir turtui.  

Vartotojai bus vis geriau susipažinę su skaitmeniniu pasauliu, ypač su išmaniosiomis prekėmis. Toks 

didėjantis skaitmeninis raštingumas paskatins lengvos prieigos prie išsamesnės informacijos apie 

išmaniąsias prekes ir apie tai, kaip palengvinti naudojimąsi jomis, paklausą.  

Šiuo bandomuoju projektu bus siekiama, kad naujos skaitmeninėms sutartims taikomos taisyklės 

vartotojams būtų lengvai suprantamos, nes bus sukurta išmaniųjų prekių IT saugumo reitingų sistema. 

Šią IT reitingų sistemą galėtų, pavyzdžiui, sudaryti „šviesoforai“ arba piktogramos, kurios parodytų, ar 

prietaisas bus automatiškai atnaujinamas, neatsižvelgiant į tai, ar saugomi duomenys bus šifruojami, ar 

jiems bus taikomos kitos apsaugos priemonės. Ši informacija paskatins užtikrinti vartotojų teises ir 

gamintojo atsakomybę.  

Pagal Direktyvą dėl skaitmeninio turinio skaitmeninių prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai turės atnaujinti 

išmaniąsias prekes, o tai ne tik svarbu tam, kad jos veiktų ilgiau, bet ir siekiant padidinti kibernetinį 

saugumą. Direktyvoje nustatyti objektyvūs prekių ir paslaugų atitikties sutartims reikalavimai, įskaitant, 

pvz., su saugumu susijusias veikimo savybes, kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis. Dėl išmaniųjų prekių 

reitingų sistemos vartotojai, pavyzdžiui, žinos, ar tokie atnaujinimai vyksta automatiškai.  

Siekiant skatinti ES inovacijas itin konkurencingoje daiktų interneto srityje, kurdama produktus Europos 

pramonė turi pritraukti ES vartotojus ir diegti vartotojams palankias priemones. Teisinė vartotojų 

apsauga ir teisinis tikrumas dėl tokios apsaugos yra svarbiausi elementai kuriant būsimas rinkas ir 

siekiant, kad ES konkuruotų visame pasaulyje, kartu išlaikant aukšto lygio ES vartotojų apsaugos 

standartus. Europos MVĮ, kurios nori, kad jų produktai būtų vartotojams palankūs, būtų naudinga padėti 

nustatyti bendrą standartinių taisyklių, pagal kurias būtų reitinguojamos išmaniosios prekės ir jų 

sutartiniai mechanizmai, rinkinį. Tai taip pat gali padėti ES lygmeniu kurti teisinio projektavimo 

priemones, susijusias su sutarčių taisyklėmis, kurias daiktų interneto produktų srityje toliau plėtotų 

pramonės subjektai, bendradarbiaudami su teisininkais ir duomenų apsaugos ekspertais. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Pagrindimas: Europos teisės aktų leidėjas pasistengė vartotojams pateikti aiškius teisinius sprendimus, ypač 

perkant išmaniąsias prekes, 2019 m. priimdamas Direktyvą dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų 

teikimo sutarčių ir Direktyvą dėl prekių pardavimo. Tačiau reikia praktinių sprendimų siekiant užtikrinti, kad 

vartotojai galėtų nustatyti ir palyginti pažangiųjų prekių IT apsaugos priemones ir šiuo požiūriu naudotis 

savo sutartinėmis teisėmis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1012 
=== GUE//8146 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 01 01 punktas — Euratomas — Branduolių sintezės energija 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Euratomas — Branduolių sintezės energija 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Pagal Euratomo programą branduolių sintezės srityje bus remiama bendra mokslinių tyrimų veikla, kurios 

imasi branduolių sintezės srities subjektai, dalyvaujantys įgyvendinant branduolių sintezės plane nustatytas 

užduotis. Be to, bus remiama bendra veikla, kurios tikslas – kurti ir tvirtinti parodomajai jėgainei skirtas 

medžiagas, spręsti reaktorių eksploatavimo klausimus ir kurti bei demonstruoti visas su branduolių sintezės 

parodomąja jėgaine susijusias technologijas. Taip pat bus užtikrinamas arba remiamas žinių, gautų atlikus 

pagal šią programą bendrai finansuojamus mokslinius tyrimus, valdymas ir sukurtų technologijų perdavimas 

pramonei, kad ji panaudotų visus naujoviškus mokslinių tyrimų aspektus. Be to, bus remiama svarbiausios 

mokslinių tyrimų infrastruktūros statyba, atnaujinimas, naudojimas ir nuolatinės prieigos užtikrinimas pagal 

Euratomo programą.  

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 01 01 punktas — Euratomas — Branduolių sintezės energija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 
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biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1013 
=== GUE//8147 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 01 02 punktas — Euratomas — Branduolių dalijimasis ir radiacinė sauga 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Euratomas — Branduolių dalijimasis ir radiacinė sauga 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Pagal Euratomo programą branduolių sintezės srityje bus remiama bendra mokslinių tyrimų veikla, susijusi 

su saugiu reaktorių, kurie Sąjungoje naudojami dabar arba gali būti naudojami ateityje, eksploatavimu. Taip 

pat bus padedama rengti galutinių branduolinių atliekų tvarkymo priemones. Be to, bus remiama bendra ir 

(arba) koordinuojama mokslinių tyrimų veikla, kurioje daugiausia dėmesio skiriama mažų dozių 

pramoninės, medicininės arba gamtinės apšvitos keliamai rizikai. Be to, pagal Euratomo programos 

branduolių dalijimosi dalį bus remiama bendra mokymo ir judumo veikla, vykdoma tarp mokslinių tyrimų 

centrų ir pramonės ir tarp skirtingų valstybių narių bei asocijuotųjų valstybių, ir kompetencijos įvairiose 

branduolinės energijos srityse išlaikymas. 

Finansinių priemonių pajamos ir grąžinamos sumos, grąžintos Komisijai ir įrašytos į pajamų suvestinės 6 4 1 

0 ir 6 4 1 1 punktus, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 

straipsnio 5 dalį. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 01 02 punktas — Euratomas — Branduolių dalijimasis ir radiacinė sauga 

Pataisyti skaičius taip: 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1014 
=== GUE//8148 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 50 01 punktas — Asignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių 

valstybių) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

08 03 50 01 punktasAsignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) 

įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, atitinkančioms pajamas, kurios gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams teikti, iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) arba trečiųjų 

valstybių, dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektuose, finansuoti 2014–2020 m. 

laikotarpiu. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 

6 0 3 1 ir 6 0 3 3 punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams skirti. 

Atitinkama suma – 9 947 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1015 
=== GUE//8149 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 50 02 punktas — Asignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių 

valstybių) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

08 03 50 02 punktasAsignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) 

įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, atitinkančioms pajamas, kurios gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams teikti, iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) arba trečiųjų 

valstybių, dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektuose, finansuoti laikotarpiu iki 2014 

m. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 

6 0 3 1 ir 6 0 3 3 punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams skirti. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1016 
=== GUE//8150 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

08 03 51 straipsnis — Ankstesnės Euratomo mokslinių tyrimų bendrosios programos (2007–2013 m.) 

užbaigimas  

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

08 03 51 straipsnisAnkstesnės Euratomo mokslinių tyrimų bendrosios programos (2007–2013 m.) 

užbaigimas  
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Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas išmokoms pagal dar neįvykdytus ankstesnių metų įsipareigojimus padengti.  

Programa apima dvi tematines sritis: 

Branduolių sintezė apima įvairią veiklą: fundamentinius tyrimus, technologijų plėtrą, pagrindinių projektų 

infrastruktūros statybą, mokymo ir švietimo veiklą. Ji gali tapti beveik neribotu švarios energijos tiekimo 

šaltiniu; ITER yra esminis tolesnis žingsnis šiam galutiniam tikslui pasiekti. Todėl ITER projekto 

įgyvendinimas dabartinėje Sąjungos strategijoje užima pagrindinę vietą. Jis turi būti remiamas solidžia ir 

tikslinga Europos mokslinių tyrimų ir plėtros programa, skirta pasirengti eksploatuoti ITER ir išplėtoti 

technologijas bei sukaupti žinias, kurių prireiks jam vykdyti šiuo etapu ir vėliau. 

Branduolių sintezės tyrimais siekiama sukurti tinkamą mokslinį ir techninį pagrindą siekiant paspartinti 

saugesnį ilgai išliekančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, skatinti saugesnį, tausesnį ir konkurencingą 

branduolinės energijos naudojimą ir įdiegti tvirtą bei socialiai priimtiną žmonių ir aplinkos apsaugos nuo 

jonizuojančiosios spinduliuotės sistemą. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 824 
=== S&D//7314 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 08 05 77 02 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

08 05 77 02 
1.1.PPPA 

    2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rezervas         

Iš viso      2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Moksliniai tyrimai CO2 kiekio, kuris išmetamas gaminant plieną, mažinimo 

srityje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal šį bandomąjį projektą bus teikiama finansinė parama Sąjungos moksliniams tyrimams, skirtiems 

daugiausia žadančioms 

ir ekologiškiausioms plieno gamybos technologijoms, kurias taikant būtų galima išmetamą CO2 kiekį 

sumažintį beveik iki nulio, pakeičiant anglį vandeniliu ir surenkant, saugant bei perdirbant visą likusį 

CO2 kiekį, naudojant pažangesnius ir ekonomiškai efektyvesnius standartinius metodus bei pažangiąsias 

biopramonines technologijas, pvz., biosekvestraciją ir integruotus biologinius CO2 perdirbimo 

mechanizmus. 
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Vadovaujantis šiuo holistiniu požiūriu siekiama, kad, užtikrinus maksimalų šių technologijų  

pažangesnių variantų papildomumą, gaminant plieną išmetamas CO2 kiekis būtų lygus nuliui. 

Pirmasis žingsnis – įvardyti technines kliūtis, su kuriomis susiduriama siekiant tobulinti tiesioginio 

anglies vengimo metodus 

(taikant vandenilį ir elektroterminę plieno gamybą) bei pažangiai naudoti anglies dioksidą (integruojant 

procesus ir naudojant anglies dioksido surinkimą)  

– žengtas vadovaujant Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui (RFCS): bus parengta galimybių studija, 

kurios pagrindu 2020 m. gali būti pradėta vykdyti platesnė Europos inovacijų iniciatyva. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus tyrinėjama RFCS, programos „Horizontas 2020“, ES inovacijų 

fondo (klimatas),  

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės  

ir kitų atitinkamų Sąjungos finansavimo priemonių sąveika, siekiant paskatinti  

sukurti bandomuosius pramoninės plieno gamybos įrenginius, kurie neišmestų CO2, ir galimą ryšį su 

integruotu CO2 biologinio perdirbimo mechanizmu. 

Šių metų pabaigoje bus pradėtas įgyvendinti pirmasis bandomasis projektas, kurio trukmė – 18 mėnesių. 

Turime užtikrinti, jog būtų numatytos lėšos, kad būtų užbaigtas bandomojo projekto ciklas. Be to, 

atsižvelgiant į tokio tipo projektų sėkmę ir būtinumą šiame sektoriuje siekiant užtikrinti mažesnį išmetamo 

CO2 kiekį, svarbu garantuoti bandomojo projekto tęstinumą ir vėl skirti lėšų antruoju bandomojo 

projekto etapu. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Vykdant plieno pramonės veiklą, išmetamas CO2. Plieno sektoriuje buvo vykdomas ne vienas mokslinių 

tyrimų projektas, kuriuo buvo pasiūlyta sprendimų, susijusių su proceso optimizavimu ir naujais gamybos 

procesais, siekiant nuolat mažinti energijos suvartojimą ir išmetamą CO2 kiekį. ES ilgalaikiai tikslai 

energijos ir aplinkos srityje (iki 2050 m. 80–95 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį) gali būti pasiekti tik 

pasinaudojant proveržio technologijomis, o šiuo tikslu reikia didelių investicijų į mokslinius tyrimus. Norint 

užtikrinti ilgalaikį tvarumą, reikia pakeisti anglį ir koksą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 905 
=== EPP//7035 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 02 01 straipsnis — Sąjungos politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 01 
1.1.SPEC 

3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, patirtoms įgyvendinant priemones, kurių tikslas: 

Pataisyti tekstą taip: 

– suderinti geresnę konkurencijos, investicijų ir augimo reglamentavimo sistemą įvairiais elektroninių 

ryšių srities klausimais: ekonominės analizės, poveikio vertinimo, politikos kūrimo, teisės aktų 

reikalavimų laikymosi, 

– vykdyti ir peržiūrėti Sąjungos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų politiką, siekiant pradėti iniciatyvas 

uždaviniams šiame dinamiškai kintančiame sektoriuje spręsti (elektroninių ryšių ir garso bei vaizdo ir 

turinio pateikimo konvergencija), 

– palengvinti bendrosios skaitmeninės rinkos įgyvendinimą, vykdant veiklą, susijusią su plačiajuosčio 

ryšio tikslais per reguliavimą, politiką ir viešąją finansinę paramą, įskaitant derinimą su sanglaudos 

politika tose srityse, kurios susijusios su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 

– plėtoti politiką ir koordinavimo priemones, kurios užtikrins, kad valstybės narės įgyvendintų savo 

nacionalinius plačiajuosčio ryšio planus dėl fiksuotojo ir mobiliojo ryšio infrastruktūros ir jų galimos 

konvergencijos, įskaitant viešosios intervencijos Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis darną ir 

ekonomiškumą, 

– parengti politiką ir teisės aktus, kuriais ypač atsižvelgiama į klausimus, susijusius su elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų prieiga ir leidimais, ypač sąveikumą, sujungimą, civilinės inžinerijos darbus, 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir naujas priemones bendrajai rinkai stiprinti, 

– palengvinti susijusių teisės aktų stebėseną ir įgyvendinimą visose valstybėse narėse, 

– koordinuoti pažeidimų tyrimo procedūras ir prisidėti prie atitinkamų valstybės pagalbos klausimų, 

– parengti politiką ir teisės aktus, kuriais ypač atsižvelgiama į mažmeninės prekybos ir vartotojų reikalus, 

ypač tinklo neutralumą, paslaugos teikėjo keitimą, tarptinklines paslaugas, paklausą ir skatinimą naudotis 

ir universaliąsias paslaugas, 

– skatinti, stebėti ir peržiūrėti Sąjungos tarptinklinio ryšio politikos įgyvendinimą, kaip nustatyta 2015 m. 

lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos 

priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl 

universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir 

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje 

(OL L 310, 2015 11 26, p. 1), 

– parengti ir įgyvendinti nuoseklias rinkos sąlygomis grindžiamas taisykles, kurias turi taikyti nacionalinės 

reguliavimo institucijos, ir reaguoti į atskirus šių institucijų pranešimus, ypač dėl susijusių rinkų, 

konkurencijos ir deramų reguliavimo veiksmų, visų pirma naujos kartos prieigos tinklų srityje, 

– parengti įvairias sritis apimančią politiką, kuria būtų užtikrinta, kad valstybės narės administruotų visus 

spektro naudojimo būdus, įskaitant įvairias vidaus rinkos sritis, kaip antai elektroninius ryšius, 5G 

(įskaitant plačiajuostį internetą) ir inovacijas, 

– skatinti ir stebėti ryšių paslaugų reguliavimo programos įgyvendinimą (taip pat mechanizmą, numatytą 

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33) 7 

straipsnyje), 

– padėti trečiosioms valstybėms siekti rinkų atvėrimo politikos tokiu pačiu mastu kaip Sąjungoje, 
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– skatinti ir stebėti radijo spektro politikos programos įgyvendinimą (2012 m. kovo 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro 

politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7)), 

– Sąjungos lygmeniu plėtoti autorių teisių politiką, įskaitant 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, 1996 3 27, p. 20), 

– plėtoti, įgyvendinti ir stebėti Sąjungos e. prekybos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje politiką, ypač 

susijusią su 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių 

informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1), įskaitant teisinių ir ekonominių 

kliūčių, kylančių dėl vidaus rinkos sistemos elektroninei prekybai vykdyti arba susijusių priemonių, 

įvertinimą, 

– padėti įgyvendinti ir diegti e. valdžios politikos srities politiką (visų pirma 2016–2020 m. e. valdžios 

veiksmų planą) ir eIDAS (2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 

910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73)), siekiant pagerinti 

viešojo administravimo įstaigų kokybę ir inovacijas bei paspartinti patikimą viešojo ir privačiojo 

sektoriaus atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų bendrojoje skaitmeninėje rinkoje naudojimą 

stambiu mastu, 

– remti veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti interneto, valdomo pagal realiai daugiasubjektį modelį, 

stabilumą ir saugumą, kad būtų užtikrintas visapusiškas elektroninių ryšių teikiamų ekonominių ir 

socialinių galimybių išnaudojimas,  

– teikti finansinę paramą Europos įmonėms, kurios kuria interneto paieškos sistemas, siekiant padidinti 

jų galimybes patekti į rinką ir jų užimamą rinkos dalį, 

– toliau įgyvendinti veiksmų kryptis, pateiktas 2014 m. vasario 12 d. Komisijos komunikate „Interneto 

politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ (COM(2014) 072 final), ir 

visų pirma:  

– teikti finansinę paramą Interneto valdymo forumui, visos Europos dialogui interneto valdymo klausimais 

(EuroDIG) ir Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos (ICANN) Vyriausybinio patariamojo 

komiteto sekretoriatui,  

– propaguoti IRT svarbą rengiant Tvaraus vystymosi tikslus po 2015 m., be kita ko, pasitelkiant gebėjimų 

ir pasitikėjimo stiprinimo priemones elektroninių ryšių su trečiosiomis šalimis srityje.  

Pagrindimas: 

Reikėtų numatyti specialų finansavimą bendrosios skaitmeninės rinkos srityje, kad būtų galima remti 

Europos įmones, kurios šiuo metu rengia patikimas alternatyvas esamoms interneto paieškos sistemoms ir 

taip sudaro konkurenciją šioje srityje dominuojančioms didelėms daugiašalėms JAV įmonėms, pavyzdžiui, 

„Google“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 807 
=== S&D//7292 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 02 04 straipsnis — Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) — Biuras 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 04 
1.1.DAG 

7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Rezervas         

Iš viso  7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Pagrindimas: 

BEREC biuras buvo įsteigtas 2009 m., bet niekada nepasiekė minimalaus kritinio decentralizuotos agentūros 

dydžio. 2018 m. birželio 5 d. buvo pasiektas politinis susitarimas dėl BEREC reglamento, pagal kurį 

sustiprinamas BEREC biuro, kaip ES agentūros, vaidmuo, ir jam priskiriamos naujos užduotys, įskaitant 

reguliavimo srities paramą BEREC ir IT sistemų ir duomenų bazių diegimą remiant skaitmeninę bendrąją 

rinką, kuri yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų. Naujoms užduotims reikia daugiau bei naujo profilio 

darbuotojų ir atitinkamų finansinių išteklių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 103 
=== ITRE/5160 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 13 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomais projektas — Išardykime ardytojus. Teigiamą poveikį visuomenei darantys ardomieji veiksmai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Skaitmeninių inovacijų eroje dėl naujų novatoriškų idėjų išardyta daug nuo seno veikiančių įmonių ir 

tradicinio verslo modelių. Per pastaruosius metus žmonės turėjo persikvalifikuoti ir įgyti naujų įgūdžių, 

kad galėtų konkuruoti šioje nuolat kintančioje profesinėje aplinkoje. Tuo pačiu metu bendrovės naudojasi 

asmens duomenimis beveik be jokios atskaitomybės. Šie pokyčiai įvyko minimaliai atsižvelgiant į piliečių 

padėtį ir milijonai gyventojų liko neapsaugoti ir prastai pasirengę. 

Siekiant ištaisyti šią padėtį, turime galėti reaguoti į ardomąsias inovacijas. Šis bandomasis projektas bus 

iniciatyva, pagal kurią bus sukurta ateities laboratorija, kurioje būtų nagrinėjamos idėjos, lemiančios 

teigiamą poveikį visuomenei darančius ardomuosius veiksmus. Siekiant šio tikslo sukuriamas forumas, 

kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama teisės klausimams skaitmeninėje eroje, duomenų valdymui ir 

skaitmeninės revoliucijos poveikiui darbui ateityje. 

Vykdant šią veiklą daugiausia dėmesio bus skiriama tiems sektoriams, kuriuos labiausiai paveikė naujųjų 

technologijų pažanga, kuri kenkia tiek piliečių, tiek kūrėjų teisėms. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą būtų galima pasinaudoti blokų grandine pagrįstais sprendimais ir 

ištirti, kaip paskatinti Europos blokų grandinės platformų, kuriose dalyviams iš karto būtų atlyginta už jų 

duomenis, tuo pačiu metu suteikiant jiems šių duomenų kontrolę, sukūrimą. 

Be to, pagal bandomąjį projektą taip pat galėtų būti numatyta platforma, kurioje naudojant blokų 

grandinės technologiją būtų valdomi leidimai naudotis autorių teisių saugomais kūriniais, kūrėjams būtų 

atlyginama už jų darbą ir sukurtą bei peržiūrėtą turinį internete, taip pat sukurtas garso ir vaizdo 
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licencijų paskirstymo sistemos pagrindas. 

Taip pat būtų galima įgyvendinti darbo jėgos segmentų, kurie buvo išstumti iš darbo rinkos, reintegraciją. 

Tokia reintegracija būtų pasiekta pasinaudojant blokų grandinės taikomąja programa, pagal kurią būtų 

atlyginta piliečiams, teikiantiems savanoriškas paslaugas visuomenei, padedant jiems patenkinti jų 

pagrindinius kasdienius poreikius. 

Projekte bus numatyta sukurti ateities laboratoriją, kurioje būtų nagrinėjami novatoriški sudėtingų 

problemų sprendimai. Vienas iš veiksmų būtų prašymas teikti idėjų pasiūlymus dėl ardomųjų tendencijų 

poveikio, tiriant galimas svarbiausias darbo ateityje netikrumo sritis ir parengiant konkrečias gaires 

politikos formuotojams ir klausimus, kuriuos reikia apsvarstyti. Be to, pagal projektą būtų rengiami 

praktiniai seminarai, kuriuose jaunimui būtų suteikta priemonių, padėsiančių kurti tvaresnį ardomųjų 

inovacijų modelį, ir būtų skatinama kurti blokų grandinės platformas, siekiant atsverti skaitmeninės 

revoliucijos padidintą neteisybę. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Europos Sąjunga laikoma vertybių ir piliečių teisių puoselėtoja. Atsižvelgiant į neseniai atskleistą 

informaciją apie įmonę „Cambridge Analytica“ ir socialinio tinklo „Facebook“ skandalą, į vertės, teikiamos 

autorių teisių valdymui, skirtumą ir novatoriško atsako į nedarbą poreikį, būtina parengti iniciatyvą, pagal 

kurią būtų nustatytas naujas požiūris į skaitmeninio amžiaus problemas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 104 
=== ITRE/5161 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 13 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Socialinės žiniasklaidos sąžiningumas  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Socialinė žiniasklaida radikaliai pakeitė ekonomiką ir visuomenę. Ji atsirado tik prieš 15 metų, tačiau jau 

sudaro tarptautinio masto komunikacijos beveik nemokamai galimybę. Taip pat dėl jos atsirado daug 

verslo galimybių daugelyje sektorių, nuo reklamos ir rinkodaros iki socialinių mokslų.  

Per pastaruosius dvejus metus teko spręsti ir dėl socialinės žiniasklaidos atsiradusias problemas. Be kita 

ko, galima paminėti susirūpinimą dėl privatumo, „skaitmeninio“ ir realaus gyvenimo dalių disbalansą, 

nesupratimą, kaip veikia socialinė žiniasklaidą, neteisėto arba neapykantą kurstančio turinio sklaidą ir 



 

 119 

galiausiai manipuliacijas, kuriomis siekiama formuoti piliečių nuomonę. 

Pastaroji problema buvo daugelio mokslinių tyrimų tema. Iš tų tyrimų matyti, kad skleidžiant naujienas 

socialinės žiniasklaidos priemonėmis galima daryti poveikį atskirų asmenų nuotaikai, pasirinkimams ir 

reakcijoms. Tai tapo dar labiau akivaizdu po „Cambridge Analytica“ skandalo atskleidimo 2016 m. 

Paaiškėjo, kad iš „Facebook“ paskyrų surinkti duomenys buvo panaudoti siekiant paveikti rinkėjus prieš 

rinkimus JAV ir referendumą dėl „Brexit`o“. 

Įgyvendinant šį projektą bus remiamasi darbu, kurį atliko Europos Komisijos Platformų stebėsenos 

centras ir iniciatyvos, susijusios su melagingomis naujienomis, taip pat Europos Parlamento Europos 

mokslo žiniasklaidos centras. Jo tikslas bus vykdyti pastangų paveikti vartotojų nuomonę stebėseną, 

tokias pastangas nustatyti, tirti ir galiausiai parengti reagavimo į šias pastangas būdą. 

Įgyvendinant šį projektą didžiausias dėmesys bus skiriamas neigiamoms žinioms ir būdams, kuriais 

galima užkirsti jų platinimą, taip pat projekto rezultatas galėtų būti kovos su melagingomis žiniomis 

iniciatyvų visos Europos masto sertifikavimo sistema. Pastarasis rezultatas galėtų padėti įgyvendinti 

Europos Komisijos siekius ir decentralizuoti jos darbą, nes jau esama daug interneto svetainių, kurios 

užsiima faktų tikrinimu ir kova su melagingų naujienų platinimu, veikiančių visoje ES, tačiau jų 

teisėtumas kartais kelia abejonių. Galima būtų sudaryti kontrolinį sąrašą, susietą su sertifikavimu, kuris 

būtų naudingas ES ir valstybių narių valdžios institucijoms, ir šių paslaugų kaina būtų nedidelė. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Socialinė žiniasklaida keičia situaciją. Ji sukūrė galimybių ir sudarė komunikacijos sąlygas. Tačiau reikia 

išanalizuoti problemas, kurios būdingos šios žiniasklaidos verslo modeliams ir valdymo sistemoms, ir 

reaguoti į šias problemas labiau suderintu ES lygmeniu. Pagal šį bandomąjį projektą didžiausias dėmesys 

skiriamas šios poreikio patenkinimui remiantis jau atliktu darbu ir papildant kitas iniciatyvas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 821 
=== S&D//7311 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 13 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Europos greitojo reagavimo į spaudos ir žiniasklaidos laisvės pažeidimus 

mechanizmas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 



 

 120 

Iš dalies pakeista: 

Pablogėjus spaudos ir žiniasklaidos laisvės padėčiai valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse, matyti nerimą 

kelianti tendencija, todėl šis visos Europos greitojo reagavimo į žiniasklaidos laisvės pažeidimus 

mechanizmas turėtų suteikti konkrečią apsaugą žurnalistams, įskaitant faktų nustatymą, gynimą, 

stebėseną, Europos visuomenės informavimą ir informuotumo didinimą. Šis asignavimas skirtas per 

parengiamuosius veiksmus neįvykdytiems praėjusių metų įsipareigojimams padengti. 

Išbraukti šį tekstą: 

Šiuo metu spaudos ir žiniasklaidos laisvės padėtis valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse blogėja ir matyti 

nerimą kelianti šio blogėjimo tendencija. Šis visos Europos greitojo reagavimo į žiniasklaidos laisvės 

pažeidimus mechanizmas suteiks apčiuopiamą apsaugą žurnalistams ir apims faktų nustatymą, gynimą, 

stebėseną, Europos visuomenės informavimą ir sąmoningumo ugdymą. 

Iš dalies pakeista: 

Saviraiškos laisvė: pagal Pagrindinių teisių chartiją kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Iš pastarųjų 

įvykių matyti, jog šią vertybę reikia tvirtai ginti, kad būtų apsaugota demokratija, sustiprintas viešasis 

diskursas ir sudarytos palankios sąlygos tiriamosios žurnalistikos atstovams ir nepriklausomiems 

žurnalistams. Todėl labai svarbu sukurti visos Europos reagavimo į spaudos ir žiniasklaidos laisvės 

pažeidimus mechanizmą. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus sudarytos sąlygos sukurti visos Europos greitojo reagavimo 

mechanizmą, kad pažeidimai būtų matomi, o žurnalistams, kuriems kyla grėsmė, būtų teikiama praktinė 

pagalba bendradarbiaujant su Europos, regionų ir vietos suinteresuotaisiais subjektais žiniasklaidos 

laisvės srityje. Praktinė pagalba turi apimti grėsmę patiriančių žurnalistų apsaugos priemones, teikiant 

tiesiogines konsultacijas ir teisinę pagalbą, taip pat siūlant pastogę ir pagalbą, kad jie galėtų toliau tęsti 

savo profesinę veiklą. Įgaliotieji atstovai bus išsiųsti į atitinkamas šalis ir bus vykdoma kampanija, 

siekiant padėti kovoti su nebaudžiamumu. Vykdant padėties stebėseną bus užtikrinamas patikimos ir 

išsamios informacijos teikimas visuomenei ir Europos valdžios institucijoms. Taip skatinamas 

informuotumo didinimas ir suteikiama galimybė skelbti išankstinius perspėjimus. Priemonės bus 

tikslinamos siekiant atsižvelgti į individualius poreikius kiekvienu konkrečiu atveju. Šis unikalus 

priemonių rinkinys, įtrauktas į greitojo reagavimo mechanizmą, užkirs kelią tolesniems pažeidimams ir 

pagerins spaudos ir žiniasklaidos laisvę, taip pat pagal jį grėsmę patiriantiems žurnalistams bus teikiamos 

konsultacijos, teisinė pagalba ir (arba) pastogė. 

Išbraukti šį tekstą: 

Bandomasis projektas taip pat veiks kaip išankstinio perspėjimo, teikiamo Europos Parlamentui, sistema. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Melagingų naujienų pagausėjimas buvo aiškus ženklas įprastinei žiniasklaidai visame pasaulyje, kad 

žurnalistika mūsų demokratinėse valstybėse patiria precedento neturinčią krizę. Žiniasklaidos savireguliacija 

ir įstaigos yra labai svarbios skatinant laikytis žiniasklaidos etikos standartų, užtikrinant žiniasklaidos 

atskaitomybę ir atkuriant pasitikėjimą šiuo sektoriumi. Jei projektas bus pratęstas dar vieniems metams, bus 

tęsiamas daug žadantis darbas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 156 
=== CULT/5904 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 13 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Žiniasklaidos priemonių nuosavybės observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Skaitmeninės technologijos sumažino patekimo į žiniasklaidos rinką sąnaudas ir griežtai reguliuojamą 

rinką atvėrė įvairiausiems naujiems rinkos dalyviams. Vis dėlto, kadangi tradicinės žiniasklaidos verslo 

modelis su tuo nesiderina, galima pastebėti nuosavybės koncentracijos tendenciją. Nors internetas išlieka 

technologine prieigos prie neribotos įvairovės priemone, rinkos nepakankamumas, reguliavimo trūkumai 

ir algoritminės naujienų sklaidos pobūdis lemia didelius žiniasklaidos pliuralizmo apribojimus, o 

pliuralizmas yra svarbi informacijos ir saviraiškos laisvės sąlyga. 

Todėl žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumas laikomas pagrindine sąlyga norint apsaugoti šias 

laisves. Jis didina visuomenės gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir suteikia galimybę vykdyti 

prasmingą koncentracijos kontrolę ir imtis reguliavimo veiksmų. 

Šiuo bandomuoju projektu bus: 

? sukurtos viešai prieinamos duomenų bazės, kuriose bus galima atlikti paiešką, iki 6 Europos šalių 

atitinkamomis kalbomis, ir rasti struktūrizuotą informaciją apie svarbiausias žiniasklaidos priemones, 

kurios formuoja viešąją nuomonę, taip pat įmones ir asmenis, kuriems tos priemonės priklauso. Imties 

atrankos, duomenų paieškos, analizės ir pateikimo metodika grindžiama jau turima tam tikra metodika, 

kuri yra išsamiai dokumentuota, jau išbandyta ir įgyvendinta kitose pasaulio šalyse, taigi, gali būti 

laikoma plačiai priimta ir teisėta priemone šioje srityje; 

? parengtas aprašymas, pridedamas prie duomenų bazės, kuriame aprašoma tam tikros šalies aplinka, 

kurioje veikia žiniasklaida, įskaitant išsamų teisinį vertinimą pagal plačiai taikomą šabloną, kad būtų 

galima atlikti palyginamąją pasaulio šalių analizę; 

? įtrauktas iki dešimties rodiklių, keliančių pavojų žiniasklaidos pliuralizmui teisės, ekonomikos ir 

technikos srityse, vertinimas, apskaičiavimas ir skelbimas, remiantis patikima ir išbandyta metodika, 

pagrįsta šioje srityje jau atliktu MPM (Žiniasklaidos pliuralizmo observatorijos) darbu; 

? paskelbtos išvados ir paraginta jomis naudotis tais pačiais internetiniais ištekliais, taip pat vykdant 

paremiamuosius veiksmus, pavyzdžiui, organizuojant kampanijos renginius ir spaudos konferencijas. 

Bandomasis projektas turėtų būti vykdomas dvejus metus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 



 

 122 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Norint užtikrinti pagrindines teises reikia specialių ES lygmens skaidrumo priemonių. Iki šiol ES investavo į 

žiniasklaidos pliuralizmo stebėsenos priemonės kūrimą ir įgyvendinimą. Dabar iniciatyvą reikia išplėsti ir 

papildyti ją papildoma priemone, kuri padėtų atsekti atskirus tikruosius žiniasklaidos priemonių savininkus. 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje reikalaujama nurodyti nuosavybės struktūras, įskaitant 

tikruosius savininkus, kai kalbama apie audiovizualinę žiniasklaidą. Atsekdamas tarpvalstybinę žiniasklaidos 

nuosavybę, projektas labai prisidės prie žiniasklaidos skatinimo ir ES piliečių skaitmeninio raštingumo 

didinimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 157 
=== CULT/5905 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 13 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Žiniasklaidos tarybos skaitmeniniame amžiuje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Atsižvelgiant į bandomojo projekto, kuriuo remiamos žiniasklaidos tarybos skaitmeniniame amžiuje, 

svarbą ir naudą siekiant didinti pasitikėjimą žiniasklaida ir spręsti dezinformacijos problemas, dabar 

siūloma šį projektą paversti parengiamaisiais veiksmais. Šis perėjimas prie parengiamųjų veiksmų 

užtikrins šio nepriklausomo savireguliacinio mechanizmo tvarumą, o tai yra būtina sąlyga norint, kad 

veiksmai būtų sėkmingi. Siekiant užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ir skatinti profesionaliai 

parengtą žurnalistinį turinį, šis projektas, pasitelkiant spaudos tarybų forumą, pagerins skaitmeninės 

raidos problemų ir pasekmių supratimą ir tuo pat metu rems žiniasklaidos savireguliacijos įstaigų 

perėjimą į internetinį pasaulį, taip pat įtrauks jas į diskusijas su interneto tarpininkais ir interneto 

žiniasklaidos suinteresuotaisiais subjektais. Siūlomi veiksmai: 

atlikti apklausą siekiant pateikti išsamų žiniasklaidos savireguliavimo skaitmeninėje aplinkoje padėties 

tyrimą ir modelius, išsiaiškinti, kaip integruotoje žiniasklaidos aplinkoje įgyvendinti įprastinius 

žiniasklaidos reguliavimo tikslus (t. y. užtikrinti pliuralistinę ir įvairią žiniasklaidos aplinką, kurioje 

žiniasklaida yra nepriklausoma nuo politinės, komercinės ir kitokios įtakos ir yra atskaitinga visuomenei), 

išplėtoti pirmą internetinę šiuo metu veikiančių žiniasklaidos savireguliavimo įstaigų duomenų bazę ir 

skatinti spaudos tarybų darbą Europoje, 

plėtoti Europos Sąjungos masto darbo grupę skaitmeninių technologijų keliamų problemų klausimais, 

kuri įgyvendintų apklausos rekomendacijas, 

teikti tiesioginę paramą naujai įsteigtoms spaudos taryboms Europoje, 

įtraukti spaudos ir (arba) žiniasklaidos tarybas į pasaulinį dialogą dėl žiniasklaidos etikos skaitmeniniame 

amžiuje (dalyvavimas pasaulinėse interneto konferencijose ir t. t.), 
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rengti reguliarius susitikimus su interneto tarpininkais siekiant, kad internete būtų pripažįstamas 

žiniasklaidos turinys, kurį jau prižiūri spaudos taryba. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Melagingų naujienų pagausėjimas 2016 m. buvo aiškus ženklas įprastinei žiniasklaidai visame pasaulyje, 

kad žurnalistika mūsų demokratinėse valstybėse patiria precedento neturinčią krizę. Europos piliečių 

dauguma, nors ir nedidele persvara, mano, kad nacionalinė žiniasklaida teikia patikimą informaciją. 

Žiniasklaidos savireguliacija ir įstaigos yra labai svarbios skatinant laikytis žiniasklaidos etikos standartų ir 

užtikrinant žiniasklaidos atskaitomybę, tačiau nėra nuosekliai pritaikytos interneto pasauliui. Siekiant atkurti 

pasitikėjimą šiuo sektoriumi, žiniasklaidos savireguliavimo priemonės ir pagarba žiniasklaidos etikai turėtų 

būti stiprinamos tiek internete, tiek ne internete. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 834 
=== S&D//7324 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 15 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 15 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Dirbtinis intelektas ir didieji duomenys skaitmeninės viešojo administravimo 

institucijų transformacijos srityje Europoje: ES platforma regionams 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomuoju projektu siekiama sukurti Europos regionų platformą, skirtą dirbtinio intelekto ir didžiųjų 

duomenų klausimams, siekiant pagerinti viešojo administravimo veiksmingumą ir į naudotojus 

orientuotas paslaugas. Sparti skaitmeninių technologijų integracija kelia nemažai problemų 

nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms. Svarbus šios transformacijos aspektas yra susijęs 

su piliečių ir įmonių lūkesčiais dėl jų bendravimu su vyriausybėmis. Todėl reikia, kad siekdamos spręsti šį 

uždavinį vyriausybės vykdytų skaitmeninę transformaciją. 

Viešojo administravimo institucijos turi pakeisti savo darbo ir organizavimosi būdus. Jos turi užtikrinti 

įgūdžius, reikalingus naujų skaitmeninių priemonių naudojimui, ir bendradarbiauti su piliečiais bei 

įmonėmis bei kartu su jais prisiimti įsipareigojimus. 

ES vizija – užtikrinti, kad viešasis administravimas taptų atviras, sąveikus, veiksmingas, įtraukus, 

nevaržomas ir patogus vartotojui ir būtų sukurta nauja viešųjų paslaugų skaitmeninė aplinka. Parengusi 

E. valdžios veiksmų planą ir komunikatą „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias 
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į Europos gigabitinę visuomenę“, Europos Komisija parodo, kad ji viešojo administravimo skaitmeninę 

transformaciją laiko esminiu skaitmeninės rinkos sėkmę lemsiančiu veiksniu. 

ES bendros pastangos apima nuoseklų teisinį pagrindą, politikos priemones ir skaitmeninio sąveikumo 

finansavimo programas bei novatoriškus sprendimus, skirtus viešojo administravimo institucijoms. 

Tačiau reikia sukurti ES priemonę, kuria būtų remiama regionų platforma, sudaranti sąlygas visoje 

Europoje spręsti skaitmeninės viešojo administravimo transformacijos problemas. 

Dirbtinis intelektas ir didieji duomenys skatina naują socialinę ir ekonominę paradigmą Europoje ir už 

jos ribų. Regionai šiame procese turi dalyvauti kaip arčiausiai piliečių esantis valdžios lygmuo. 

Dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų naudojimo viešojo administravimo sektoriuje mastas padidėjo, ir 

tai rodo dideles galimybes įvairiuose sektoriuose – nuo judumo iki aplinkos stebėsenos ir geofizinio 

modeliavimo, nuo pažangiųjų elektros energijos tinklų iki individualiems poreikiams pritaikytos sveikatos 

priežiūros. Europos regionų platforma padės keistis nuomonėmis ir rasti bendrus sprendimus bei kartu 

reaguoti. Europos regionai gali labai prisidėti siekiant, kad viešojo administravimo sistemos būtų 

veiksmingesnės, jomis būtų kuriama visuomeninė vertė ir teikiamos geresnės viešosios paslaugos. 

Jau pradėtas procesas, kuriuo siekiama sukurti Europos skaitmeninės transformacijos regionų platformą, 

o tai rodo, kad regionų dalyvavimas suteikia pridėtinės vertės įgyvendinant bendrosios skaitmeninės 

rinkos tikslus modernizuoti viešąjį administravimą ir sumažinti skaitmeninę atskirtį. Šiuo tikslu Briuselyje 

buvo surengti du Europos aukšto lygio seminarai dėl skaitmeninės viešojo administravimo 

transformacijos, kuriuose dalyvavo Europos regionai, įmonės ir Europos Komisija – Informatikos GD, 

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD, Ekonomikos ir finansų reikalų GD ir generalinis sekretorius. 

Susitikimus paskatino Emilijos-Romanijos regiono vyriausybė, dalyvaujant Heseno, Katalonijos, 

Flandrijos, Valonijos, Il de Franso, Naujosios Akvitanijos, Trondheimo regionams ir verslo atstovams – 

IT ir dirbtinio intelekto paslaugų teikėjams. Emilijos-Romanijos regione yra įsisteigęs Europos vidutinio 

nuotolio orų prognozės centras, kuris buvo atrinktas kaip Europos našiosios kompiuterijos centras, ir 

dabar šiame regione steigiamas tarptautinis didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto žmogaus socialinei 

raidai fondas. 

Tikslai ir veikla 

Europos regionų skaitmeninės transformacijos platformos tikslai: 

– dalytis žiniomis apie Europos, nacionalinius ir regioninius teisės aktus ir reglamentavimo sistemas, kad 

būtų daugiau naudojamasi dirbtiniu intelektu ir didžiaisiais duomenimis; 

– dalytis modeliais siekiant stiprinti strateginius skaitmeninimo skatinimo veiksnius, visų pirma 

infrastruktūras, duomenimis ir paslaugas, skaitmeninius įgūdžius ir bendruomenes; 

– gerinti dalijimąsi duomenimis ir žiniomis apie dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų taikomąsias 

programas, skirtas viešosioms paslaugoms; 

– stiprinti valstybės tarnautojų įgūdžius ir gebėjimus dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų srityje; 

– plėtoti naujus darbo metodus, įskaitant pažangius darbo metodus, ir juos skleisti. 

Konkrečiai vykdant bandomąjį projektą pagrindinis dėmesys bus skiriamas šiai veiklai: 

regionų platformos, skirtos dirbtiniam intelektui ir didiesiems duomenims, susiejančios regionų 

vyriausybes, IRT agentūras, tiekėjus ir įmones, sukūrimui; 

su kultūros pokyčiais, kuriuos skatina skaitmeninė darbo vieta ir pažangaus darbo modelis, susijusių 

bandomųjų tyrimų plėtrai; 

dviem Europos programuotojų maratonams, susijusiems su bendrų duomenų naudojimu, standartais ir 

viešojo administravimo institucijų sąveika; 

dviem seminarams, skirtiems dirbtiniu intelektu ir didžiaisiais duomenimis grindžiamų ir į naudotoją 

orientuotų viešųjų paslaugų bendram kūrimui; 
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vadovų tarpusavio mokymams dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų srityse. 

Platforma apims daugiau nei dešimtį Europos regionų iš įvairių valstybių narių. 

Šis pasiūlymas papildys ISA2 programą. Pavyzdžiui, prie šio bandomojo projekto gali prisidėti platforma 

„Join Up“. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti ES skaitmeninės vyriausybės darbotvarkę, labai svarbu, kad aktyviai 

dalyvautų Europos regionai. Ši regioninė viešojo administravimo skaitmeninės transformacijos platforma 

padės išbandyti naujus darbo metodus, kartu kurti ir teikti paslaugas saugiu, vartotojui patogiu ir veiksmingu 

būdu. 

Į platformą bus įtraukti novatoriški visos Europos regionai, investuojama į dirbtinį intelektą ir didžiuosius 

duomenis, teikiamos atviro valdymo ir sąveikumo paslaugos, apimančios IT agentūras, tiekėjus ir privatųjį 

sektorių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 835 
=== S&D//7325 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 17 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Žiniasklaidos priemonių nuosavybės observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Skaitmeninės technologijos sumažino patekimo į žiniasklaidos rinką sąnaudas ir griežtai reguliuojamą 

rinką atvėrė įvairiausiems naujiems rinkos dalyviams. Vis dėlto, kadangi tradicinės žiniasklaidos verslo 

modelis su tuo nesiderina, galima pastebėti nuosavybės koncentracijos tendenciją. Nors internetas išlieka 

technologine prieigos prie neribotos įvairovės priemone, rinkos nepakankamumas, reguliavimo trūkumai 

ir algoritminės naujienų sklaidos pobūdis lemia didelius žiniasklaidos pliuralizmo apribojimus, o 

pliuralizmas yra svarbi informacijos ir saviraiškos laisvės sąlyga. 

Todėl žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumas laikomas pagrindine sąlyga norint apsaugoti šias 

laisves. Jis didina visuomenės gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir suteikia galimybę vykdyti 

prasmingą koncentracijos kontrolę ir imtis reguliavimo veiksmų. 
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Vykdant šį bandomąjį projektą bus: 

— sukurtos viešai prieinamos duomenų bazės, kuriose bus galima atlikti paiešką, daugiausiai 6 Europos 

šalių atitinkamomis kalbomis, ir rasti struktūrizuotą informaciją apie svarbiausias žiniasklaidos 

priemones, kurios formuoja viešąją nuomonę, taip pat įmones ir asmenis, kuriems tos priemonės 

priklauso. Imties atrankos, duomenų paieškos, analizės ir pateikimo metodika grindžiama jau turima tam 

tikra metodika, kuri yra išsamiai dokumentuota, jau išbandyta ir įgyvendinta kitose pasaulio šalyse, taigi, 

gali būti laikoma plačiai priimta ir teisėta priemone šioje srityje; 

— parengtas aprašymas, pridedamas prie duomenų bazės, kuriame aprašoma tam tikros šalies aplinka, 

kurioje veikia žiniasklaida, įskaitant išsamų teisinį vertinimą pagal plačiai taikomą šabloną, kad būtų 

galima atlikti palyginamąją pasaulio šalių analizę; 

— įtrauktas ne daugiau kaip dešimties rodiklių, keliančių pavojų žiniasklaidos pliuralizmui teisės, 

ekonomikos ir technikos srityse, vertinimas, apskaičiavimas ir skelbimas, remiantis patikima ir išbandyta 

metodika, pagrįsta šioje srityje jau atliktu MPM (Žiniasklaidos pliuralizmo observatorijos) darbu; 

— paskelbtos išvados ir paraginta jomis naudotis pasitelkiant tuos pačius internetinius išteklius, taip pat 

vykdant paremiamuosius veiksmus, pavyzdžiui, organizuojant kampanijos renginius ir spaudos 

konferencijas. 

Bandomasis projektas turėtų būti vykdomas dvejus metus. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Norint užtikrinti pagrindines teises reikia specialių ES lygmens skaidrumo priemonių. Iki šiol ES investavo į 

žiniasklaidos pliuralizmo stebėsenos priemonės kūrimą ir įgyvendinimą. Dabar iniciatyvą reikia išplėsti ir 

papildyti ją papildoma priemone, kuri padėtų atsekti atskirus tikruosius žiniasklaidos priemonių savininkus. 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje reikalaujama nurodyti nuosavybės struktūras, įskaitant 

tikruosius savininkus, kai kalbama apie audiovizualinę žiniasklaidą. Vykdant projektą siekiama užtikrinti 

tarpvalstybinės žiniasklaidos nuosavybės atsekamumą ir tai labai prisidės prie žiniasklaidos skatinimo ir ES 

piliečių skaitmeninio raštingumo didinimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 839 
=== S&D//7329 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 19 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 19 
1.1.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Žiniasklaidos pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje stebėsena 
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Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti praėjusių metų parengiamųjų veiksmų likusiems neįvykdytiems 

įsipareigojimams. 

Naujos technologijos nepaprastai ir nuolat keičia nuomonės formavimo dinamiką ir žiniasklaidos 

aplinką. Nors jos suteikia galimybę platesnei auditorijai lengvai platinti viešojo intereso informaciją ir 

taip puoselėti pliuralizmą, informacijos kūrimo, paieškos ir platinimo internete būdas gali padidinti 

poliarizaciją asmeniui susipažįstant su naujienomis, šaltiniais ir idėjomis, kurie pateikiami tam tikrai 

informacijai teikiant pirmenybę. Dėl to kyla didžiulė grėsmė priešingų nuomonių išsakymo ir diskutavimo 

dėl jų galimybei, o tai gali kelti pavojų žiniasklaidos pliuralizmui ir demokratijai. Kadangi informacijos 

internete poveikis didėja, vis daugiau piliečių formuoja savo nuomones remdamiesi internete platinama 

informacija: tai kelia didžiulę riziką veiksmingam pliuralizmui, kai ši informacija yra netikra, yra 

klaidinga arba yra dezinformacija. Nors kartais reaguojant į klaidingos informacijos platinimą prašoma 

interneto tarpininkų ir socialinės žiniasklaidos platformų priimti savireguliavimo priemones, skirtas 

netikros ir suklastotos informacijos sklaidai apriboti, akivaizdu, kad informacijos internete filtravimo 

patikėjimas šioms privačioms bendrovėms gali lemti taip pat ir saviraiškos laisvės apribojimą. 

Šiais parengiamaisiais veiksmais siekiama remti rodiklių, skirtų rizikai žiniasklaidos pliuralizmui 

interneto aplinkoje įvertinti, rinkinio nustatymo tyrimą. Sąjunga jau investavo išteklių į žiniasklaidos 

pliuralizmo observatorijos, kuri suteiktų galimybę įvertinti žiniasklaidos pliuralizmui ir laisvei gresiančius 

pavojus, išradimą. Paaiškėjo, kad ši visapusiška priemonė yra veiksminga ir naudinga vertinant 

žiniasklaidos pliuralizmą šalies lygmeniu. Labai svarbu, kad šios priemonės taikymo metodiką būtų 

galima pakartotinai naudoti vykdant naują stebėseną, kurios metu būtų visapusiškai atsižvelgiama į 

internetinį pliuralizmo aspektą. Žiniasklaidos pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje parengiamieji 

veiksmai padės nustatyti informacijos pliuralizmui internete kylančią grėsmę, sukurti priemonę, skirtą 

pliuralizmui internete kylantiems pavojams įvertinti ir išbandyti ją 28 ES valstybėse narėse. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

[Vykdomi parengiamieji veiksmai.] Sutartys nustato ES įpareigojimą užtikrinti, kad būtų gerbiamos 

pagrindinės teisės, įskaitant saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą. Būtina tinkamai įvertinti realią 

padėtį. Žiniasklaidos pliuralizmo observatorijos priemonėje numatyta metodika, skirta grėsmėms 

žiniasklaidos pliuralizmui įvertinti, atnaujinama atsižvelgiant į internetinės informacijos dinamiką. 

Pasinaudodama šiais jau vykdomais parengiamaisiais veiksmais, Komisija gali pateikti įrodymų, kuriais 

remiantis būtų galima apibrėžti veiksmus, reikalingus siekiant padidinti žiniasklaidos pliuralizmą ES. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 847 
=== S&D//7337 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 02 77 21 

  MFF  2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 21 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Tarpvalstybinės tiriamosios žurnalistikos fondas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti praėjusių metų parengiamųjų veiksmų likusiems neįvykdytiems 

įsipareigojimams. 

Šie parengiamieji veiksmai bus grindžiami #IJ4EU projektu „Europos mokslinės tiriamosios veiklos 

dotacijos žurnalistiniams tyrimams“. Besikeičiančioje žiniasklaidos aplinkoje vis sunkiau išlaikyti 

kokybišką žurnalistiką ir ypač tiriamąją žurnalistiką, kuri yra ypač daug išteklių reikalaujantis žanras. 

Šiais parengiamaisiais veiksmais bus stiprinama Europos viešoji erdvė ir padedama kurti Europos viešąjį 

diskursą. Atsižvelgdama į tai, Komisija paskelbs atvirą kvietimą teikti pasiūlymus, kad nepriklausoma 

įstaiga vienas po kito einančiais etapais teiktų dotacijas, kuriomis būtų remiami žurnalistiniai tyrimai, 

kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip dviejų valstybių narių žurnalistai, siekiant užtikrinti kuo didesnį 

nepriklausomumą ir žurnalistinę laisvę. Rezultatai bus skelbiami bent jau susijusiose valstybėse narėse. 

Tai, kad buvo nužudyti Daphne Caruana ir Ján Kuciak, rodo, kad tiriamosios žurnalistikos atstovams vis 

sunkiau dirbti, o, atsižvelgiant į dabartines politines aplinkybes ir besikeičiančią žiniasklaidos aplinką, 

šiems žurnalistams būtina ne tik politinė ir teisinė, bet ir nuolatinė finansinė Sąjungos parama. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Šiais parengiamaisiais veiksmais siekiama tęsti darbą, pradėtą įgyvendinant iniciatyvą „Tiriamoji 

žurnalistika ES“ (# IJ4EU), kad būtų nustatytos kelios Europos mokslinių tyrimų dotacijos, skirtos 

žurnalistiniams tyrimams atlikti tarpvalstybiniu mastu, siekiant numatyti nuolatinę biudžeto eilutę kitoje 

DFP, vadovaujantis Europos Parlamento rezoliucija dėl tiriamosios žurnalistikos atstovų apsaugos Europoje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 85 
=== ITRE/5056 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 03 04 straipsnis — WiFi4EU — Parama nemokamo vietos belaidžio ryšio diegimui  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Rezervas         

Iš viso  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 
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Pagrindimas: 

Norint patenkinti paklausą ir sumažinti atotrūkį nuo 120 mln. EUR per trejų metų laikotarpį tikslo, dėl kurio 

susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija, reikia numatyti papildomų asignavimų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 999 
=== GUE//8124 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 03 04 straipsnis — WiFi4EU — Parama nemokamo vietos belaidžio ryšio diegimui  

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Rezervas         

Iš viso  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas remti įstaigas, kurios yra .......... papildoma paslauga šalia kitų teikiamų viešųjų 

paslaugų. 

Įrašyti šį tekstą: 

Skyrus finansinį paketą nemokamam belaidžiam vietiniam tinklui įdiegti prioritetas bus teikiamas 

savivaldybių ir viešųjų organizacijų, veikiančių atokiausiuose regionuose, atokiose, salų arba retai 

gyvenamose, paraiškoms. 

Pagrindimas: 

Esamo biudžeto paketo skyrimas nemokamo vietos WiFi paslaugų teikimui grindžiamas „pirmas atėjai, 

pirmas gavai“ principu. Vis dėlto, nemažam skaičiui atokių, atokių ir retai apgyvendintų regionų 

savivaldybių reikia daugiau šio fondo lėšų siekiant teritorinės ir socialinės sanglaudos Sąjungoje. Siekiant, 

kad nemokamas WiFi būtų diegiamas atokiausiose Sąjungos vietovėse, reikia gerokai padidinti šio paketo 

finansavimą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 63 
=== ITRE/5030 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 01 01 punktas — Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje stiprinimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 01 01 
1.1.31 

446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Rezervas         

Iš viso  446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Pagrindimas: 
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Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 86 
=== ITRE/5057 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 02 01 punktas — Pirmavimas informacinių ir ryšių technologijų srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 02 01 
1.1.31 

877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Rezervas         

Iš viso  877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Pagrindimas: 

Pakeitimais siekiama visų pirma apimti dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo sritis, kuriose ypač reikia 

tolesnių investicijų ir praėjusiais metais pasiūlymų pertekliaus lygis buvo aukštas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 304 
=== ENVI/5405 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 03 01 punktas — Sveikatos ir gerovės visą gyvenimą gerinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Rezervas         

Iš viso  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 65 
=== ITRE/5033 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 03 01 punktas — Sveikatos ir gerovės visą gyvenimą gerinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Rezervas         

Iš viso  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 
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Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 66 
=== ITRE/5034 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 03 02 punktas — Integracinių, novatoriškų ir saugių Europos visuomenių kūrimo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 03 02 
1.1.31 

53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Rezervas         

Iš viso  53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 522 
=== VERT/7684 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 03 03 punktas — Saugios Europos visuomenės kūrimas 

Pataisyti pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 03 03 
1.1.31 

78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Rezervas         

Iš viso  78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Veikla apims bendradarbiavimą, darbą tinkle ir nacionalinių .......... priemonių pagal ankstesnes bendrąsias 

programas, išlaidos. 

Įrašyti šį tekstą: 

Veikla apims naujų vartotojams ir įmonėms nesunkiai suprantamų skaitmeninių sutarčių taisyklių 

parengimą bei IT reitingų sistemos išmaniosioms prekėms sukūrimą, siekiant geriau spręsti vartotojų 

teisių ir gamintojų atsakomybės problemas. Bendro standartinių taisyklių rinkinio nustatymas 

išmaniosioms prekėms ir jų sutartiniams mechanizmams reitinguoti galėtų būti privalumas Europos MVĮ, 

pageidaujančioms, kad jų prekės būtų patogios vartotojams ir kad taip būtų didinamas pasitikėjimas 

skaitmenine ekonomika, kurios sąlygomis auga daiktų internetas, ir teisinis tikrumas ją vystant. Šiuo 

tikslu gamintojai galėtų naudoti ženklinimo sistemą, pagal kurią būtų apibendrinamos reikiamos 

išmaniųjų prekių ypatybės, įskaitant šifravimą saugumo sumetimais ir automatinius programinės įrangos 

atnaujinimus. Šią ženklinimo sistemą sukurtų pramonės subjektai, bendradarbiaudami su teisininkais ir 

duomenų apsaugos ekspertais. Ši sistema padėtų vartotojams atskirti įvairius produktus ir jų sutartines 
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ypatybes rinkoje bei papildytų IT saugumo sertifikavimo mechanizmą. 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į Komisijos pastabas dėl naujo bandomojo projekto Nr. 36 „Moksliniai 

tyrimai, susiję su IT saugumo reitingų sistema išmaniosioms prekėms, ir jos kūrimas: saugaus daiktų 

interneto vartotojų labui link“. Tai klasikinis pakeitimas, skirtas konkrečiai biudžeto eilutei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 105 
=== ITRE/5162 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 77 20 punktas — Bandomasis projektas — Menai ir skaitmeninis potencialą panaudojantis 

kūrybiškumas Europos sektoriui, regionams ir visuomenei 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas per bandomąjį projektą neįvykdytiems praėjusių metų įsipareigojimams padengti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Europos pajėgumas konkuruoti pasaulinėje rinkoje priklausys nuo jos gebėjimo paversti mokslines ir 

technologines žinias novatoriškais produktais ir paslaugomis; dar daugiau, Europos patrauklumas labai 

priklausys nuo to, kaip jos regionai gebės kurti įkvepiančią, motyvuojančią ir į ateitį nukreiptą aplinką 

savo piliečiams. Visuomenės perversmas, kurį lemia skaitmeninės technologijos, suteikia galimybių 

Europai, kurias bendromis pastangomis galėtų padėti visapusiškai išnaudoti menų ir technologijų 

atstovai. Skaitmeniniame pasaulyje Europa gali pretenduoti į lyderės vaidmenį gyvenimo būdo srityje ir 

kitose srityse, kuriose skaitmeninė revoliucija daugiausia priklauso nuo kūrybiškumo, t. y., bendrai imant, 

nuo vadinamojo turinio. Įsipareigojanti menų ir technologijų partnerystė gali šį siekį realizuoti labai 

įvairiose srityse, tokiose kaip socialinė įtrauktis, nauja skaitmeninė erdvė (papildyta realybė, nauja erdvė, 

tokia kaip socialiniai tinklai ir pan.), miestų plėtra (pažangieji miestai, daiktų internetas ir pan.) arba 

judumo ateitis. 

Sustiprintas menų ir technologijų atstovų bendradarbiavimas ne tik paskatintų inovacijas ir taip 

padidintų Europos konkurencingumą, bet ir padėtų panaudoti kūrybiškumo potencialą mūsų visuomenėje 

ir Europos regionuose. Todėl daugelio ES Tarybai pirmininkavusių valstybių išvadose dėl tiltų tarp 

kultūros ir įmonių Europos institucijos paragintos apsvarstyti galimybes stiprinti menų ir technologijų 

atstovų bendradarbiavimą, kad būtų visapusiškai tyrinėjamos visos galimybės, peržengiančios tradicines 

sektorių, dalykinių sričių ribas, ir įveikta kultūros ir inžinerijos atskirtis. 

Europos Komisija (Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas) reagavo ir pradėjo 

programą STARTS – mokslų, technologijų ir menų sąsajos inovaciją. Tai labai laiku padarytas žingsnis, 

siekiant skatinti inovacijas pramonėje, pasinaudojant menais kaip neįprastos mąstysenos ir tyrinėjimo 

katalizatoriumi. Europos Komisija skatina iš tokio bendradarbiavimo kylančias inovacijas ir vykdo 

pavyzdinius projektus, kurie išryškins itin svarbų menų vaidmenį siekiant įveikti iššūkius bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje. 
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Vykdant šį bandomąjį projektą bus remiamasi darbu, atliktu vykdant prieš jį buvusius projektus, taip pat 

nagrinėjama, kaip būtų geriausia išplėsti šią programą ir STARTS idėjas paskleisti ne tik grynai 

pramonės aplinkoje, bet ir, pvz., regionų ir miestų plėtros srityse, kuriose skaitmeninei erdvei taip pat 

tenka iškilus vaidmuo. Bus sukurta darni horizontali menų ir technologijų mąstysenos struktūra 

Europoje, apimanti įvairius sektorius ir dalykines sritis, taip pat aktualiausią Europos institucijų veiklą 

(įskaitant bendrąsias programas, struktūrinius fondus, švietimo programas ir pan.). 

Vykdant šį bandomąjį projektą bus sukurtas pagrindinių meno pasaulio (meno įstaigų ir menininkų, 

besidominčių technologijomis), skaitmeninės erdvės, kurios turiniui reikalingi menai, pramonės, kuri 

laiko menus priemone ištyrinėti galimas prietaikas, ir regionų bei miestų, kurie norės sukurti menininkų 

ir technologų bendradarbiavimo infrastruktūrą, kurioje galės megztis miestų plėtra, atstovų tinklas. Tai 

padės vykdyti technologijų tyrimus iš menų perspektyvos, pvz., bus kuriamos performansų ir instaliacijų 

technologijos, ir skatins daugiausia žadančias perspektyvas, nes bus teikiamas pradinis menų ir 

technologijų atstovų bendradarbiavimo idėjų finansavimas. Visų pirma bus skatinami praktiniai 

mechanizmai, kurie padės paversti iš tokio bendradarbiaujamojo tyrinėjimo susiformuojančias idėjas 

apčiuopiamu Europos visuomenės ir pramonės turtu. 

Pagrindimas: 

Europos Sąjunga labai pasikliauja savo gebėjimu kurti inovacijas. Šių veiksmų tąsa sudaro sąlygas žengti 

tolesnį žingsnį, mąstyti labiau visapusiškai ir vis labiau sutelkti kūrybos sektorius – sektorių, kuriame ES 

pasaulyje pirmauja, tiksliuosius mokslus ir technologijų atstovus, įveikti stereotipus, kurie atskiria sektorius 

ir trukdo jiems išnaudoti visą savo potencialą. Šio bandomojo projekto tikslas – tęsti ir sėkmingai 

įgyvendinti savo pirmtaką. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 162 
=== CULT/5910 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 04 77 24 punktas — Bandomasis projektas — Skaitmeninė Europos platforma, skirta kokybiško turinio 

teikėjams 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Pagrindimas: 

Tai 2019 m. pirmojo etapo tąsa. Papildomai prie jau skirtų 390 000 EUR skiriama 390 000 EUR suma 

užtikrintų sėkmingą bandomojo projekto įgyvendinimą. 

Neskaitant esamų platformų reguliavimo turime rasti alternatyvių skaitmeninio pasaulio verslo modelių, 

kad apsaugotume mūsų pagrindines teises ir pilietines laisves ir sykiu remtume kultūrų įvairovę 

ir mūsų kūrybos sektorius. Europos skaitmeninė platforma, reglamentuojama pažangiais ir griežtais ES 

teisės aktais, yra 

novatoriška iniciatyva šiems tikslams pasiekti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 160 
=== CULT/5908 === 



 

 134 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 04 77 26 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Rezervas         

Iš viso      700 000 700 000 700 000 700 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Pagrindinių teisių auditas, susijęs su dirbtiniu intelektu grindžiamomis turinio 

filtravimo ir moderavimo sistemomis 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Naujų technologijų ir platformų, skirtų dalytis garso ir vaizdo bei kitokio pobūdžio turiniu, atsiradimas 

lėmė naujus neteisėto turinio (pvz., neapykantą kurstančių kalbų, teroristinio turinio, INT pažeidimų) 

plitimo ir pateikimo internete būdus. Tai turi įtakos piliečių galimybei susipažinti su informacija arba 

gauti ir skleisti informaciją internete. Įvairios filtravimo technologijos vis dažniau įmonių naudojamos 

savanoriškai ir numatytos ES teisės aktuose, kad būtų galima prižiūrėti turinį. Tokios technologijos 

apima, be kita ko, turinio filtravimo technologijas ir tam tikrą turinį aptinkančius mašininės savimokos 

klasifikatorius. Tačiau šių dirbtiniu intelektu grindžiamų filtravimo technologijų veikimas ir tikslumas 

skiriasi įvairiais lygmenimis. Dauguma šių metodų yra paprastai nelabai patikimi ir gaunami neteisingi 

rezultatai, o tai kelia grėsmę pagrindinėms teisėms, įskaitant saviraiškos ir privatumo laisvę. Be to, nėra 

prieinamų duomenų apie parametrus, pagal kuriuos turinys priskiriamas prie neteisėtu laikomo turinio. 

Nepaisant šių problemų, keliomis ES iniciatyvomis jau siekiama remti arba daroma nuoroda į tokių 

priemonių naudojimą siekiant pašalinti žalingą turinį internete (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva, autorių teisių nuostatos Bendrosios skaitmeninės rinkos direktyvoje, Pasiūlymas dėl 

reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva). 

Bandomojo projekto tikslas – užtikrinti didesnį tokių priemonių veikimo skaidrumą ir sykiu didinti jų 

tikslumą, atliekant jų auditą pagrindinių teisių aspektu. 

Bandomąjį projektą sudarys šie etapai: 

įvairių turinio moderavimo sistemų apžvalga, 

geriausios praktikos, susijusios su turinio moderavimu, nustatymas ir analizė, 

turinio moderavimo sistemų audito žmogaus teisių aspektu sistemos sukūrimas, 

pagrindinių teisių audito taikymas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Kadangi vis dažniau naudojamasi internetu ir naujomis technologijomis, siekiant dalytis garso ir vaizdo bei 
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kitokio pobūdžio turiniu, tapo įmanomi nauji neteisėto turinio platinimo internete būdai. Įmonėms daromas 

vis didesnis spaudimas naudoti automatizuotas technologijas, galinčias apdoroti didelį atsiunčiamo naujo 

turinio kiekį. Nors siekis sukurti sveiką interneto ekosistemą yra teisėtas, šios pastangos turėtų neriboti 

pagrindinių teisių internete. Šiuo bandomuoju projektu siekiama padidinti tokių technologijų skaidrumą ir 

tikslumą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 100 
=== ITRE/5157 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 04 77 26 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos muziejų bendradarbiavimo platforma 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pateikus pasiūlymą dėl programas „Europos horizontas“, turi būti sukurta Kultūros paveldo debesija. 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama parengti ir remti bendradarbiavimo platformos kūrimą nuo 2021 m. 

Šis parengiamasis etapas yra būtinas, nes tokia bendradarbiavimo platforma bus pirmoji; tinklo 

struktūros ir tokios paslaugos debesijoje užduočių kūrimas padėtų sėkmingai įgyvendinti projektą 

„Europos horizontas“.  

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus parengta atitinkama skaitmeninė platforma ir darbo struktūros, 

kurios sudarys galimybes veiksmingai spręsti praktines problemas, susijusias su muziejų 

bendradarbiavimu, visų pirma Europos lygmeniu. 

Bandomojo projekto etapu bus stiprinami muziejų tarpusavio mainai ir bus sudarytos galimybės parengti 

prioritetinius bendradarbiavimo aspektus. Be to, šio proceso metu bus siekiama nustatyti naujus 

uždavinius ir galimas tolesnio sistemos vystymo sritis. 

Dėl naujų technologijų bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse platforma sudarys 

galimybes naudotis kultūros paveldu, taip pat paskatins ir palengvins praktinių žinių ir įgūdžių 

perdavimą. Tai sudarys galimybes sukurti įvairias darbo grupes ir projekto struktūras. Darbo rezultatas 

bus komercinių debesijos paslaugų komercinis atitikmuo Europos lygmeniu. Šis bandomasis projektas 

gali padėti parengti ir paremti bendradarbiavimo platformos kūrimą nuo 2021 m. Jis apims poveikio 

vertinimą, ekspertų tinklo sukūrimą ir darbo grupių įsteigimą. 

Pagrindimas: 

Pateikus pasiūlymą dėl programas „Europos horizontas“, turi būti sukurta Kultūros paveldo debesija. Šis 

bandomasis projektas padės parengti ir paremti bendradarbiavimo platformos kūrimą nuo 2021 m. Šis 

parengiamasis etapas yra būtinas, nes tokia bendradarbiavimo platforma bus pirmoji; tinklo struktūros ir 

tokios paslaugos debesijoje užduočių kūrimas padėtų sėkmingai įgyvendinti projektą „Europos horizontas“.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 109 
=== ITRE/5175 === 
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Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 04 77 26 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    400 000 250 000 400 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 250 000 400 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Skaitmeninio švietimo forumo sukūrimas, kad būtų galima aptarti poreikį 

parengti Europos gaires siekiant suprasti, kaip skaitmeninės technologijos galėtų turėti įtakos vaikų 

intelektiniams gebėjimams, ypač ankstyvuose jų švietimo raidos etapuose 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas grindžiamas skaitmeninių technologijų sklaida ir vis 

skvarbesnio junglumo poreikiu, todėl kyla abejonių dėl dabartinės vaikų ugdymo mokyklose ir kitose 

įstaigose sistemos. 

Reikia geriau ištirti valstybių narių lygmeniu sukauptą patirtį ir ja keistis, kad būtų patvirtinti bendri 

metodai, kaip kovoti su didėjančia skaitmenine priklausomybe, kuri turės įtakos asmenims, ypač jų 

vystymosi etapu. 

Tyrimai ir moksliniai tyrimai šiuo klausimu vis dar labai izoliuoti, o Europos tinklas galėtų būti 

naudingas visai pedagogų, administracijos darbuotojų ir mokytojų bendruomenei, kuri į švietimo 

medžiagą ir praktiką mokyklose įtraukia vis daugiau skaitmeninių technologijų. 

Skaitmeninė priklausomybė ir priklausomybė nuo interneto yra nerimą keliantis šalutinis mūsų 

ekonomikos skaitmeninimo poveikis, o ES politiką galima gerokai pagerinti sukūrus tokį Europos 

forumą. 

Šis skaitmeninio švietimo forumas: 

– galėtų būti sudarytas iš valstybių narių švietimo ir e. sveikatos srities ekspertų. 

– jame turėtų būti aptartos gairės, grindžiamos duomenimis, kuriuos teiktų forumo nariai (atitinkamai 

valstybės narės, regionų ir (arba) vietos lygmens) ir kurie būtų susiję su skaitmeniniais priklausomybės 

rodikliais ir į švietimą ir (arba) mokyklas įtrauktų IRT lygį (mokyklinės įrangos prieinamumą ir kokybę, 

interneto ryšį, mokymo medžiagą ir t. t.). 

– rengiant galimas gaires dėl skaitmeninės priklausomybės ir priklausomybės nuo interneto mokyklose 

turėtų būti remiamasi valstybių narių, regionų ir (arba) vietos lygmens duomenimis, įskaitant duomenis 

apie skaitmenines technologijas švietimo srityje. 

– šio forumo veiklą turėtų koordinuoti Komisija. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 
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Pagrindimas: 

PSO gairėse rimtai atsižvelgiama į priklausomybę nuo interneto ir skaitmeninę priklausomybę, be to, šiose 

gairėse toks poveikis vertinamas kaip galima patologija, su kuria reikėtų kovoti imantis nacionalinės ir 

Europos politikos priemonių. ES lygmens metodas gali būti labai naudingas visoms iniciatyvoms, kurios bus 

įgyvendinamos vykdant Skaitmeninės Europos programos veiksmus ir privačiojo sektoriaus lygmeniu arba 

kurios jau įgyvendinamos tik atskirose švietimo įstaigose. Forumą, kurį reikia sukurti, turėtų koordinuoti 

Komisija ir jis turėtų būti atviras visai susijusių suinteresuotųjų subjektų bendruomenei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1017 
=== GUE//8151 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 11 punktas — Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — Euratomo programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

10 01 05 11 punktasIšlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — Euratomo programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mokslinių tyrimų ir inovacijų programas – 

Euratomo programą – įgyvendinančiais pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais, kurie užima į patvirtintą 

Jungtinio tyrimų centro personalo planą įtrauktas pareigas, visų pirma darbuotojais, kurie vykdo: 

– tiesioginę veiklą, kurią sudaro mokslinių tyrimų, mokslinės ir techninės paramos veikla, ir bandomąją 

mokslinių tyrimų veiklą, vykdomą Jungtinio tyrimų centro įstaigose ir Sąjungos delegacijose, 

– netiesioginę veiklą, kurią sudaro programos, įgyvendinamos vykdant Jungtinio tyrimų centro veiklą 

konkurenciniu pagrindu. 

Darbuotojų išlaidos apima bazinį darbo užmokestį, išmokas, įvairias kompensacijas ir įmokas pagal teisės 

aktų nuostatas, įskaitant išlaidas, susijusias su įdarbinimu, darbo vietos keitimu ir darbo santykių 

nutraukimu. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 



 

 138 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 11 punktas — Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — Euratomo programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1018 
=== GUE//8152 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 12 punktas — Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantis išorės personalas — 

Euratomo programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

10 01 05 12 punktasMokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantis išorės personalas — Euratomo 

programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su išorės darbuotojais, kurie užima į patvirtintą 

Jungtinio tyrimų centro personalo planą neįtrauktas pareigas, t. y. mokslinių tyrimų ir inovacijų programas – 

Euratomo programą – įgyvendinančiais sutartininkais, dotacijų gavėjais, deleguotaisiais nacionaliniais 

ekspertais ir kviestiniais mokslininkai, įskaitant išorės darbuotojus, dirbančius Sąjungos delegacijose.  

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 
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Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 12 punktas — Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantis išorės personalas — 

Euratomo programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1019 
=== GUE//8153 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 13 punktas — Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

10 01 05 13 punktasKitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas šioms išlaidoms padengti: 

– darbuotojų išlaidoms, kurios nėra padengiamos pagal 10 01 05 11 ir 10 01 05 12 punktus, įskaitant 

komandiruočių, mokymo, medicinos ir socialinių paslaugų, konkursų rengimo, pokalbių su kandidatais, 

atstovavimo ir kt. išlaidas, 

– visų Jungtinio tyrimų centro (JTC) veiklai naudojamų išteklių išlaidoms. Jos apima: 

– JTC direktoratų valdymo ir veikimo išlaidas, patiriamas atliekant periodišką pastatų, 
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techninės infrastruktūros ir mokslinės įrangos priežiūrą; naudojamas medžiagas ir skysčius; šildymą, 

vėsinimą ir vėdinimą; praktinių seminarų medžiagas ir įrangą; padalinių, kelių ir pastatų valymą; 

atliekų tvarkymą ir pan., 

– JTC direktoratų administracinės paramos išlaidas, patiriamas perkant baldus, raštinės reikmenis, 

telekomunikacijas, dokumentus ir leidinius, transporto priemones, kitas atsargas, bendrąjį draudimą 

ir pan., 

– padalinių saugos ir saugumo išlaidas, patiriamas užtikrinant sveikatą ir saugą darbe; radiacinę saugą; 

priešgaisrinę saugą ir pan., 

– IT išlaidas, patiriamas teikiant kompiuterių sales; techninę ir programinę įrangą; tinklų paslaugas; 

informacines sistemas; pagalbos ir paramos vartotojams tarnybų paslaugas ir pan., 

– vienkartines išlaidas. Iš šio asignavimo padengiamos JTC padalinių renovacijos, rekonstrukcijos ir 

statybos darbų išlaidos. Pagal jį padengiamos tokios išlaidos, kaip išskirtinės priežiūros sąnaudos, 

renovacijos darbai, pritaikymas naujiems standartams ir pan. Be to, pagal jį gali būti finansuojamos 

tyrimų infrastruktūros, kurios nėra padengiamos pagal 10 01 05 14 punktą. 

Pagal pajamų suvestinės 6 6 0 0 punktą gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams pagal šį punktą teikti, remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalimi. 

Atitinkama suma – 1 042 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 13 punktas — Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1020 
=== GUE//8154 === 



 

 141 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 14 punktas — Kitos naujos pagrindinės mokslinių tyrimų infrastruktūros išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Kitos naujos pagrindinės mokslinių tyrimų infrastruktūros išlaidos — Euratomo programa 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su visais ištekliais, kuriais finansuojami pagrindinės 

mokslinių tyrimų infrastruktūros projektai, ypač naujų pastatų statyba, kapitalinis esamų pastatų 

atnaujinimas ir svarbios įrangos, susijusios su padalinių technine infrastruktūra, pirkimas.  

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 01 05 14 punktas — Kitos naujos pagrindinės mokslinių tyrimų infrastruktūros išlaidos — Euratomo 

programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 



 

 142 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 782 
=== S&D//7267 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 02 01 straipsnis — Programa „Horizontas 2020“ — Vartotojų interesus atitinkanti mokslinė ir techninė 

parama Sąjungos politikai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 02 01 
1.1.31 

38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Rezervas         

Iš viso  38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Pagrindimas: 

Taip bus padėta įgyvendinti įsipareigojimą – užtikrinti, kad 20 % ES išlaidų sudarytų kovos su klimato kaita 

išlaidos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1021 
=== GUE//8155 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 01 straipsnis — Euratomo veikla tiesioginių mokslinių tyrimų srityje 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Euratomo veikla tiesioginių mokslinių tyrimų srityje 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti mokslinės ir techninės pagalbos ir mokslinių tyrimų veiklos, kurią vykdo 

Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir 

mokymo programą (2019–2020 m.), išlaidoms. Euratomo programos tiesioginių veiksmų konkretūs tikslai 

yra šie: 

– branduolinės saugos gerinimas, įskaitant branduolinių reaktorių ir kuro saugos gerinimą, atliekų 

tvarkymas, įskaitant galutinį geologinį laidojimą ir išskyrimą bei transmutaciją; eksploatavimo 

nutraukimas ir avarinė parengtis, 

– didinti branduolinį saugumą, įskaitant branduolinės saugos priemones, branduolinių ginklų neplatinimą, 

kovą su neteisėta prekyba ir branduolinę ekspertizę, 

– didinti standartizacijos reikmėms naudojamos branduolinės srities mokslo bazės kokybę, 
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– sudaryti palankias žinių valdymo, švietimo ir mokymo sąlygas, 

–  remti Sąjungos branduolinės saugos ir saugumo politiką. 

Be to, jis apima veiklą, kuri reikalinga įgyvendinant saugos priemones pagal Euratomo sutarties II 

antraštinės dalies 7 skyrių ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje dėl branduolinio ginklo neplatinimo bei 

Komisijos programoje, skirtoje Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) remti. 

Šiuo asignavimu padengiamos konkrečios išlaidos, susijusios su mokslinių tyrimų ir paramos veikla, 

įskaitant mokslinės ir techninės įrangos pirkimą, mokslinių ir techninių paslaugų subrangą, prieigą prie 

informacijos, vartojimo reikmenų įsigijimą ir pan. Čia taip pat priskirtinos mokslinės infrastruktūros išlaidos, 

tiesiogiai patirtos dėl atitinkamų projektų. Tai taip pat apima išorės naudotojų, turinčių prieigą prie JRC 

fizinės mokslinių tyrimų infrastruktūros, išlaidas siekiant atlikti mokslinius tyrimus, vykdyti eksperimentinę 

plėtrą arba teikti švietimo ir mokymo paslaugas. 

Be to, šis asignavimas skirtas visų rūšių išlaidoms, susijusioms su mokslinių tyrimų ir mokslinės paramos 

užduotimis pagal šį straipsnį, susijusiomis su JTC pavesta veikla konkurenciniu pagrindu dalyvaujant 

veikloje, kuria remiama Sąjungos politika, ir veikloje, vykdomoje išorės institucijų vardu, padengti. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 2 2 3 ir 6 2 2 6 

punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Atitinkama suma – 1 000 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 503 
=== VERT/7631 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 01 straipsnis — Euratomo veikla tiesioginių mokslinių tyrimų srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 504 
=== VERT/7632 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 01 straipsnis — Euratomo veikla tiesioginių mokslinių tyrimų srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

2013 m. Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas įsipareigojo bent 20 proc. ES biudžeto 

skirti su klimatu susijusioms išlaidoms padengti. Šis įsipareigojimas, prisiimtas prieš įsibėgėjant klimato 

kaitai ir prieš sudarant Paryžiaus susitarimą, turi būti vykdomas. Pasak Europos Komisijos, ES 2020 m. 

biudžete trūksta 3,5 mlrd. EUR su klimatu susijusioms išlaidoms padengti ir 20 proc. tikslui per visą 2014–

2020 m. DFP laikotarpį pasiekti. Šiuo pakeitimu prisidedama prie to, kad būtų pasiektas visuotinis tikslas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1022 
=== GUE//8156 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 50 01 punktas — Asignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių 

valstybių) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

10 03 50 01 punktasAsignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) 

įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su pajamomis, kurios gali būti panaudotos papildomiems 

asignavimams teikti, iš trečiųjų šalių arba valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei), 2014–

2020 m. laikotarpiu dalyvaujančių Euratomo programoje, padengti.  

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 1 3 ir 6 0 3 1 

punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti.  

Atitinkama suma – 5 466 000 EUR. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 
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Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1023 
=== GUE//8157 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 50 02 punktas — Asignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių 

valstybių) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

10 03 50 02 punktasAsignavimai iš trečiųjų šalių (iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių) 

įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pajamomis, naudojamomis papildomiems 

asignavimams teikti, iš trečiųjų šalių arba valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei), iki 2014 

m. dalyvaujančių Euratomo programoje. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 0 1 3 ir 6 0 3 1 

punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1024 
=== GUE//8158 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

10 03 51 straipsnis — Septintosios bendrosios programos užbaigimas — Euratomas (2007–2013 m.) 

Pataisyti skaičiai,antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 
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10 03 51 straipsnisSeptintosios bendrosios programos užbaigimas — Euratomas (2007–2013 m.) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, susijusioms su neįvykdytais praėjusių metų įsipareigojimais. 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį visos pajamos, įrašytos pajamų suvestinės 6 2 2 3 ir 6 2 2 6 

punktuose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti. 

Pagrindimas: 

Branduolinė energija nėra tvari, dėl pasenusių branduolinių įrenginių šalyje kyla vis didesnė avarijų rizika, 

dėl visuotinio atšilimo kyla rizika, kad bus neįmanoma užtikrinti branduolinių jėgainių vėsinimo, o 

branduolinių atliekų tvarkymo klausimas vis dar lieka neišspręstas. Be to, pusė valstybių narių nenaudoja ar 

nebenaudoja branduolinės energijos; nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas 

Euratomo finansavimui, kuris turėtų būti panaikintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 554 
=== I-D//7717 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 01 straipsnis — Bendrosios finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimas ir plėtojimas 

Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 01 
1.1.SPEC 

3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas priemonių, kuriomis prisidedama prie vidaus rinkos užbaigimo bei jos veikimo ir 

plėtros, taip pat plėtros finansinių paslaugų, finansinio stabilumo ir kapitalo rinkų sąjungos srityje išlaidoms 

padengti. Daugiausia bus finansuojamos priemonės, kuriomis prisidedama prie: 

– glaudesnių ryšių su piliečiais ir įmonėmis, įskaitant dialogo su jais palaikymą bei stiprinimą, 

įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama, kad vidaus rinka veiktų efektyviau ir kad piliečiams bei 

įmonėms būtų užtikrinamos plačiausios teisės bei galimybės, atsirandančios atvėrus ir išplėtojus vidaus 

rinką be sienų, bei visapusiškas naudojimasis šiomis teisėmis bei galimybėmis, o taip pat piliečių ir 

įmonių teisių bei galimybių praktinio įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo priemones, kuriomis 

siekiama išaiškinti ir pašalinti visas tas teises įgyvendinti trukdančias kliūtis, 

– visapusiškos taisyklių peržiūros tam, kad būtų atlikti būtini pakeitimai ir bendra veiksmingumo analizė 

priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą finansinių paslaugų vidaus rinkos veikimą ir įvertinti 

bendrą vidaus rinkos poveikį verslui ir ekonomikai, įskaitant duomenų pirkimą ir Komisijos 

departamentų galimybę naudotis išorės duomenų bazėmis, taip pat tikslinius veiksmus, kuriais siekiama 

geriau suvokti, kaip veikia vidaus rinka, ir atsilyginti už aktyvų dalyvavimą vystant vidaus rinkos 

veikimą, 

– vidaus rinkos užbaigimo ir valdymo užtikrinimo, ypač pensijų, laisvo kapitalo ir finansinių paslaugų 

judėjimo, taip pat stebėjimo, kaip valstybės narės įgyvendina reglamentą, 

– finansinių paslaugų sektoriaus statistikos duomenų ir statistikos plėtros projektų rengimo strategijos 
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bendradarbiaujant su Eurostatu ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) plėtros, 

– finansų ir kapitalo rinkų, taip pat įmonėms ir privatiems asmenims teikiamų finansinių paslaugų 

stiprinimo ir plėtros; šių rinkų sistemos, ypač ūkio subjektų veiklos ir sandorių priežiūros bei 

reguliavimo srityje, pritaikymo, kad pateikiant naujas iniciatyvas dėl konsolidavimo, būtų atsižvelgiama 

į pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu, euro įvedimą ir naujas finansines priemones, taip pat, kad 

būtų išanalizuotas reglamento bendras poveikis, 

– vidaus rinkos mokėjimo sistemų ir mažmeninių finansinių paslaugų tobulinimo; tokių operacijų išlaidų ir 

jų atlikimo laiko, atsižvelgiant į vidaus rinkos mastą, mažinimo; finansų įstaigoms taikomų direktyvų 

išorės aspektų, finansinių priemonių abipusio pripažinimo trečiosiose šalyse, tarptautinėse derybose ir 

pagalbos trečiosioms šalims kuriant rinkos ekonomiką tobulinimo ir stiprinimo, 

– daugelio Europos įmonių teisės ir bendrovių valdymo veiksmų plane numatytų priemonių, kuriomis būtų 

sudarytos sąlygos atlikti tikslinius tyrimus įvairiose srityse siekiant parengti būtinus teisės aktų 

pasiūlymus, įgyvendinimo, 

– aktyvaus dalyvavimo susirinkimuose, kuriuos rengia tokios tarptautinės asociacijos / organizacijos, kaip 

antai Tarptautinė draudimo priežiūros institucijų asociacija (IAIS / AICA) ir Tarptautinė vertybinių 

popierių komisijų organizacija (IOSCO); taip pat priskiriamos Komisijos, kaip šios grupės narės, 

dalyvavimo išlaidos, 

– vertinimų rengimo ir su įvairiais šiame skyriuje aptariamų politikos sričių aspektais susijusių poveikio 

tyrimų atlikimo siekiant sukurti arba persvarstyti atitinkamas priemones, 

– informacinių sistemų, tiesiogiai susijusių su finansinių paslaugų vidaus rinkos srityje pradėtos vykdyti 

politikos įgyvendinimu ir stebėsena, sukūrimo ir taikymo, 

– veiklos, kuria siekiama prisidėti prie Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo stiprinant priežiūros 

konvergenciją ir bendradarbiavimą, taip pat finansinės atskaitomybės srityje tiek Sąjungoje, tiek už jos 

ribų, rėmimo. 

Šis asignavimas taip pat skirtas konsultacijų, studijų, tyrimų, vertinimų, ekspertų susitikimų, informacinės ir 

ryšių veiklos, informuotumo gerinimo bei mokomosios medžiagos ir leidinių, tiesiogiai susijusių su šiame 

straipsnyje numatytų tikslų ar priemonių įgyvendinimu, išlaidoms, taip pat visoms kitoms techninės ir 

administracinės pagalbos išlaidoms padengti. 

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 

protokolą, turi būti pridėti prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų. Šios sumos yra ELPA valstybių narių 

įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir 

f punktus sudaro asignuotąsias pajamas; šie įnašai naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir 

įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama 

bendrojo biudžeto dalis. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

Su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygmeniu susijusi užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

(OL L 193, 2018 7 30, p. 1) 58 straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 434 
=== ECON/6121 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 04 straipsnis — Europos bankininkystės institucija (EBI) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Rezervas         

Iš viso  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Pagrindimas: 

2019 m. balandžio mėn. buvo priimti iš dalies pakeisti Europos priežiūros institucijų steigimo reglamentai ir 

reglamentai dėl finansų rinkų. EBI vertinimu, naujoms EBI užduotims, kaip antai, pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo prevencija (kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu), vykdyti reikėtų skirti maždaug 2 

000 000 EUR, kad būtų galima finansuoti 12 etato ekvivalentų, ir tai yra minimumas norint, kad naujai 

pavestos užduotys būtų atliekamos veiksmingai. Šiuo metu Europos priežiūros institucijose bendrai yra 2,2 

visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 

srityje, iš jų 1,8 etato tenka EBI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 555 
=== I-D//7718 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 04 straipsnis — Europos bankininkystės institucija (EBI) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Rezervas         

Iš viso  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Pagrindimas: 

Pagrįsta prašyti dar šiek tiek sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 804 
=== S&D//7289 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 04 straipsnis — Europos bankininkystės institucija (EBI) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 04 1.1.DAG 18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Pagrindimas: 

2019 m. balandžio mėn. buvo priimti iš dalies pakeisti Europos priežiūros institucijų steigimo reglamentai ir 

reglamentai dėl finansų rinkų. Naujoms EBI funkcijoms, kaip antai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijai, vykdyti reikės papildomų išteklių. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 435 
=== ECON/6126 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 05 straipsnis — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Rezervas         

Iš viso  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Pagrindimas: 

EIOPA asignavimai turi būti padidinti 10 % atsižvelgiant į naujai pavestas užduotis ir įgaliojimus vartotojų 

apsaugos ir vidaus modelių srityse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 556 
=== I-D//7719 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 05 straipsnis — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Rezervas         

Iš viso  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Pagrindimas: 

Pagrįsta prašyti dar šiek tiek sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 436 
=== ECON/6127 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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12 02 06 straipsnis — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Rezervas         

Iš viso  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Pagrindimas: 

ESMA asignavimai turi būti padidinti 10 % atsižvelgiant į jos naujai pavestas užduotis ir įgaliojimus, 

susijusius su trečiųjų šalių investicinėmis įmonėmis, ES ypatingos svarbos lyginamaisiais indeksais, trečiųjų 

šalių lyginamiesiems indeksais ir vartotojų apsauga.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 800 
=== S&D//7285 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 06 straipsnis — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Rezervas         

Iš viso  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Pagrindimas: 

Įvykdžius Europos priežiūros institucijų struktūros peržiūrą padidės ESMA atsakomybė. ESMA, visų pirma, 

pavedama užduotis koordinuoti nacionalinius veiksmus finansinių technologijų (FinTech) srityje ir skatinti 

tvarų finansavimą, be kita ko, atliekant Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir taip 

siekiant nustatyti, kokia veikla galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkai. Šioms naujoms užduotims atlikti 

reikės papildomų išteklių, todėl ESMA asignavimus siūloma padidinti 5 %. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 557 
=== I-D//7720 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

12 02 06 straipsnis — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Rezervas         

Iš viso  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Pagrindimas: 

Pagrįsta prašyti dar šiek tiek sumažinti šioje biudžeto eilutėje numatomas lėšas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 102 
=== ITRE/5159 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 12 02 77 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos Komisijos Pradinio kriptomonetų platinimo observatorija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pradinis kriptomonetų platinimas – tai novatoriškas finansavimo šaltinis, skirtas startuoliams, kuriame 

naudojama blokų grandinės technologija siekiant platinti prieigos raktus (angl. tokens) mainais už 

popierinius pinigus arba kriptovaliutas. Kai prieigos raktas sukuriamas kaip vertybinis popierius (teisė į 

būsimą pinigų srautą arba kapitalą), taikomos galiojančios finansinės taisyklės. Tačiau didžioji dauguma 

šių prieigos raktų negali būti laikomi vertybiniais popieriais. Jie priskiriami prie paslaugų prieigos raktų 

(angl. utility token). 

Tais atvejais, kai naudojami paslaugų prieigos raktai, pradinis kriptomonetų platinimas suteikia daugiau 

lankstumo startuoliams. Dėl tokio lankstumo sukuriama įvairiausių pradinio kriptomonetų platinimo 

modelių, savybių, galimybių ir techninių aspektų. Tam tikru mastu tai naudinga, tačiau teisinis tikrumas 

yra ribotas arba jo nėra visiškai. Dėl šios priežasties yra puikių projektų, kuriems negaunamas 

finansavimas, o daug iš pažiūros itin gerų projektų galų gale pasirodo esantys sukčiavimo atvejai. Bet 

kokiu atveju, dėl teisinio tikrumo stokos didėja nestabilumas, kuris dažnai neatspindi susijusio projekto 

pagrindinių aspektų. 

Siekiant pasinaudoti nauda, kurią paslaugų prieigos raktai gali sukurti technologijų perdavimo ir 

inovacijų finansavimo aspektu, labai svarbu mažinti netikrumą, paaiškinti geriausią praktiką ir nustatyti 

kriterijus, pagal kuriuos geras atvejis atskiriamas nuo blogojo. Šį tikslą galima pasiekti įsteigus Pradinio 

kriptomonetų platinimo observatoriją, už kurią būtų atsakinga Europos Komisija, dalyvaujant susijusiems 

suinteresuotiesiems rinkos subjektams, reguliavimo institucijų, vartotojų apsaugos įstaigų, asociacijų ir 

akademinės bendruomenės atstovams, kurie išanalizuotų pradinio kriptomonetų platinimo, kuris 

neatitinka vertybinių popierių pripažinimo kriterijų, taksonomiją, ypatybes, antrinį rinkos modelį, 

prospekto elementus ir geriausios praktikos pavyzdžius, taip pat nagrinėtų ribinius hibridinių prieigos 

raktų atvejus. 

Tokia veikla būtų naudinga, nes būtų nustatyti kriterijai, kuriais būtų padidinta investuotojų apsauga, 

suteikta kryptis startuoliams, kokią praktiką reikėtų rinktis, o kokios – vengti, ir taip būtų suteiktos gairės 

reglamentavimo sistemai, kuri sudarytų sąlygas įgyvendinti valstybių narių teisės aktų konvergenciją. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 
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Pagrindimas: 

ES turi ieškoti naujoviškų finansinių metodų, skirtų novatoriškoms MVĮ ir startuoliams finansuoti ir 

technologijų perdavimui paspartinti. Pradinis kriptomonetų platinimas turi didelį inovacijų finansavimo 

potencialą, tačiau taip pat kelia didelių reguliavimo problemų. Pradinio kriptomonetų platinimo observatorija 

bus tinkama priemonė siekiant apibrėžti valstybių narių paslaugų prieigos raktų taisykles, taksonomiją, 

ypatybes, nepastovumo šaltinius ir geriausią praktiką, taip pat bus surinkta duomenų apie atvejus, kurie bus 

naudingi rinkos dalyviams. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 126 
=== IMCO/6361 === 

Pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

14 02 01 straipsnis — Muitų sąjungos veikimo ir modernizavimo rėmimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Rezervas         

Iš viso  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Pagrindimas: 

Programa „Muitinė 2020“ atlieka svarbų vaidmenį padedant įgyvendinti ir plėtoti Sąjungos muitų politiką. 

Nepaprastai svarbu, kad biudžeto asignavimai būtų padidinti, nes taip būtų užtikrintas veiklos ir IT sistemų 

tęstinumas, geras muitinės pareigūnų bendradarbiavimas bei, savo ruožtu, muitų teisės supratimas ir 

įgyvendinimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 740 
=== S&D//7223 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

14 02 01 straipsnis — Muitų sąjungos veikimo ir modernizavimo rėmimas  

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Rezervas         

Iš viso  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Pagrindimas: 

Programa „Muitinė 2020“ atlieka svarbų vaidmenį padedant įgyvendinti ir plėtoti Sąjungos muitų politiką. 

Nepaprastai svarbu, kad biudžeto asignavimai būtų padidinti, nes taip būtų užtikrintas veiklos ir IT sistemų 

tęstinumas, geras muitinės pareigūnų bendradarbiavimas, taigi ir pagerintas muitų teisės supratimas ir 

įgyvendinimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 432 
=== ECON/6118 === 
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Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 14 03 77 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – ES mokesčių ir finansinių nusikaltimų observatorija – Gebėjimų stiprinimas 

siekiant remti Sąjungos politikos formavimą apmokestinimo srityje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Per pastaruosius keletą metų atskleista daug pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejų, dėl to 

labai susvyravo Europos piliečių, įmonių ir profesinių sąjungų pasitikėjimas ES kovos su pinigų plovimu, 

mokesčių slėpimu ir vengimu taisyklių patvarumu ir teisingumu. Kai 3 iš 4 piliečių tikisi, kad Europos 

Sąjunga imsis daugiau veiksmų apmokestinimo srityje, labai svarbu užtikrinti, kad, rengiant iniciatyvas, 

kuriomis siekiama sugriežtinti Europos kovos su finansiniais nusikaltimais, mokesčių slėpimu ir 

mokesčių vengimu taisykles, būtų atsižvelgta į viešuosius interesus ir visų suinteresuotųjų subjektų 

interesus. 

Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus siekiama įsteigti specializuotą nepriklausomą ES mokesčių ir 

finansinių nusikaltimų observatoriją, kurios pagrindinės funkcijos yra: 

– sukurti viešai prieinamą duomenų apie mokesčių slėpimą ir vengimą Europos Sąjungoje ir politikos 

reformų poveikį šiose srityse saugyklą; 

– platinti turimus duomenis naudotojui patogiu būdu ir teikti informaciją plačiajai visuomenei 

mokesčių sąžiningumo klausimais ir, be kita ko, susijusiais klausimais, kaip antai, apie kovos su 

pinigų plovimu taisykles, įmonėms, pavieniams mokesčių mokėtojams ir plačiajai visuomenei; 

– užtikrinti sekretoriato ir valdymo funkcijas būsimam įvairių suinteresuotųjų subjektų ekspertų 

forumui (jis bus sukurtas); be kita ko, forumas veiktų kaip patariamasis organas, atsakingas už 

metodines gaires mokesčių ir finansinių nusikaltimų srityje; 

– remiantis forumo darbu, pateikti įrodymų ir rekomendacijų, susijusių su kova su mokesčių slėpimu, 

mokesčių vengimu ir finansiniais nusikaltimais; 

– dalyvauti formuojant Sąjungos politiką mokesčių ir kovos su finansiniais nusikaltimais srityje, kad 

politikos formuotojams būtų suteiktos patikimos ir įvairiapusės ekspertinės žinios; 

– palaikyti ryšius su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis administracijomis 

klausimais, susijusiais su ES mokesčių ir kovos su pinigų plovimu srities politikos formavimu (t. y. 

kovos su pinigų plovimu teisės aktai yra būtini kovojant su mokesčių slėpimu). 

Atsižvelgdami į šios observatorijos vaidmenį, siūlome, kad vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus 

Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (TAXUD GD) imtųsi 

vadovaujamojo vaidmens ir glaudžiai bendradarbiautų su kitais susijusiais generaliniais direktoratais. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Labai svarbu turėti organą, kuriam būtų pavesta konkreti užduotis – stebėti ES sprendimus mokesčių ir 

kovos su finansiniais nusikaltimais srityje, teikti naują informaciją ir atstovauti tiems, kurie šiuo metu 

nedalyvauja diskusijose. Šiuo metu trūksta kokybiškų ir konkrečių su padėtimi ES susijusių duomenų ir 

suinteresuotųjų subjektų spektras nėra didelis (kol kas tai tėra verslo sektorius, mokesčių administratoriai 

(profesinės sąjungos) arba NVO ir jų įgaliojimai aptarti ES mokesčių politikos priemones, be kita ko, kartu 

su aplinkos, vystymosi ar kovos su korupcija klausimais, yra riboti), todėl būtina sukurti minėtą organą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 810 
=== S&D//7300 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 14 03 77 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – ES mokesčių ir finansinių nusikaltimų observatorija – Gebėjimų stiprinimas 

siekiant remti Sąjungos politikos formavimą apmokestinimo srityje 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Per pastaruosius keletą metų atskleista daug pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejų, dėl to 

labai susvyravo Europos piliečių, įmonių ir profesinių sąjungų pasitikėjimas ES kovos su pinigų plovimu, 

mokesčių slėpimu ir vengimu taisyklių patvarumu ir teisingumu. Kai 3 iš 4 piliečių tikisi, kad Europos 

Sąjunga imsis daugiau veiksmų apmokestinimo srityje, labai svarbu užtikrinti, kad, rengiant iniciatyvas, 

kuriomis siekiama sugriežtinti Europos kovos su finansiniais nusikaltimais, mokesčių slėpimu ir 

mokesčių vengimu taisykles, būtų atsižvelgta į viešuosius interesus ir visų suinteresuotųjų subjektų 

interesus. 

Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus siekiama įsteigti specializuotą nepriklausomą ES mokesčių ir 

finansinių nusikaltimų observatoriją, kurios pagrindinės funkcijos yra: 

sukurti viešai prieinamą duomenų apie mokesčių slėpimą ir vengimą Europos Sąjungoje ir politikos 

reformų poveikį šiose srityse saugyklą; 

platinti turimus duomenis naudotojui patogiu būdu ir teikti informaciją plačiajai visuomenei mokesčių 

sąžiningumo klausimais ir, be kita ko, susijusiais klausimais, kaip antai, apie kovos su pinigų plovimu 

taisykles, įmonėms, pavieniams mokesčių mokėtojams ir plačiajai visuomenei; 

užtikrinti sekretoriato ir valdymo funkcijas būsimam įvairių suinteresuotųjų subjektų ekspertų forumui 

(jis bus sukurtas); be kita ko, forumas veiktų kaip patariamasis organas, atsakingas už metodines gaires 

mokesčių ir finansinių nusikaltimų srityje; 

remiantis forumo darbu, pateikti įrodymų ir rekomendacijų, susijusių su kova su mokesčių slėpimu, 
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mokesčių vengimu ir finansiniais nusikaltimais; 

dalyvauti formuojant Sąjungos politiką mokesčių ir kovos su finansiniais nusikaltimais srityje, kad 

politikos formuotojams būtų suteiktos patikimos ir įvairiapusės ekspertinės žinios; 

palaikyti ryšius su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis administracijomis 

klausimais, susijusiais su ES mokesčių ir kovos su pinigų plovimu srities politikos formavimu (t. y. kovos 

su pinigų plovimu teisės aktai yra būtini kovojant su mokesčių slėpimu). 

Atsižvelgdami į šios observatorijos vaidmenį, siūlome, kad vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus 

Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (TAXUD GD) imtųsi 

vadovaujamojo vaidmens ir glaudžiai bendradarbiautų su kitais susijusiais generaliniais direktoratais. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Labai svarbu turėti organą, kuriam būtų pavesta konkreti užduotis – stebėti ES sprendimus mokesčių ir 

kovos su finansiniais nusikaltimais srityje, teikti naują informaciją ir atstovauti tiems, kurie šiuo metu 

nedalyvauja diskusijose. Šiuo metu trūksta kokybiškų ir konkrečių su padėtimi ES susijusių duomenų ir 

suinteresuotųjų subjektų spektras nėra didelis (kol kas tai tėra verslo sektorius, mokesčių administratoriai 

(profesinės sąjungos) arba NVO ir jų įgaliojimai aptarti ES mokesčių politikos priemones, be kita ko, kartu 

su aplinkos, vystymosi ar kovos su korupcija klausimais, yra riboti), todėl būtina sukurti minėtą organą. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 527 
=== VERT/7692 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 14 03 77 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos turto registro kovojant su pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu galimybių 

studija  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Kaip matyti iš neseniai žiniasklaidos atliktų mokesčių ir pinigų plovimo tyrimų, pvz., susijusių su 

Panamos ir „Rojaus dokumentų“ skandalais, naudojantis lengvatinių mokesčių struktūromis, pvz., 

bendrovėmis, patikos fondais, fondais ir finansinėmis priemonėmis, veikiančiomis arba taikomomis kitose 

jurisdikcijose, galima nuslėpti ne tik informaciją apie turimą tikrąjį turtą, bet ir apie jo buvimo vietą, o gal 

ir jo buvimą apskritai. Trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu šis slaptumas ne tik leidžia išvengti šio 

turto apmokestinimo, bet ir sudaro palankią terpę finansiniams nusikaltimams, pvz., korupcijai, pinigų 
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plovimui, mokesčių slėpimui ir vengimui bei terorizmo finansavimui. llgainiui šis slaptumas padeda 

didinti nelygybę, nes apie 50 proc. turto, slepiamo lengvatinio apmokestinimo zonose (tai lengvatinio 

apmokestinimo zonose slepiamas turtas, apie kurį nepranešama valdžios institucijoms) priklauso ne 

daugiau kaip 0,01 proc. turtingiausių pasaulio gyventojų. Todėl panašu, kad lengvatinio apmokestinimo 

zonose slepiamas turtas gali būti pagrindinis veiksnys, dėl kurio didėja turtinė nelygybė, jei turtas 

nepakankamai apmokestinamas. 

Padaryta tam tikra pažanga, visų pirma Europos lygmeniu, siekiant panaikinti tokį slaptumą. Daugelis 

valstybių narių turi žemės registrus ir yra priėmusios direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo, 

kad tarpusavyje būtų automatiškai keičiamasi finansine informacija (taip pat apie banko sąskaitas), o 

persvarstyta kovos su pinigų plovimu direktyva valstybėms narėms netrukus suteiks galimybę turėti 

viešuosius tikrųjų savininkų registrus ir patikos fondų tikrųjų savininkų registrus, kuriais galės naudotis 

asmenys, turintys teisėtą interesą gauti tokią informaciją. 

Tačiau vis dar esama spragų, susijusių su galimybe gauti svarbią informaciją, kad būtų galima tinkamai 

apmokestinti turtą Europos Sąjungoje ir kovoti su pinigų plovimu. Būtų naudinga, jei visose 28 valstybėse 

narėse būtų taikoma ne tokia fragmentuota koncepcija. Europos Sąjunga turėtų apsvarstyti galimybę 

sukurti ES registrą, kuriame būtų registruojami duomenys apie tam tikro tipo turto nuosavybę, siekiant 

užtikrinti būtiną ryšį tarp esamų skaidrumo mechanizmų, ir į kurį būtų įtraukiama nauja svarbi 

informacija, reikalinga kovojant su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą norėtume, kad Komisija išnagrinėtų, kaip geriau surinkti ir susieti 

visą informaciją apie tikruosius savininkus (pvz., žemės, bendrovių, patikos fondų ir fondų registrai; 

vertybinių popierių nuosavybės centriniai depozitoriumai), ir išanalizuotų tokio ES registro tolesnio darbo 

sritis (sistema, aprėptis, pajėgumo apribojimai ir t. t.). Komisija turėtų ypatingą dėmesį skirti kito turto, 

kurį būtų galima įtraukti į tokį registrą (pvz., bitkoinas, meno objektai, auksas, nekilnojamasis turtas), 

aprėpčiai, IT reikalavimams ir atsižvelgti į privatumo klausimus. 

Surinkus esamą informaciją (vieša ir nevieša forma) ir keičiantis informacija su atitinkamos srities 

ekspertais (mokesčių, kovos su korupcija, pinigų plovimu, finansų rinkų, IT ir teisės ekspertai), šio 

bandomojo projekto tikslas – parengti rekomendacijas dėl galimo turto registro sukūrimo, kurios ateityje 

galėtų virsti politinėmis priemonėmis, jei bus įvykdytos techninės ir politinės sąlygos. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Naudojantis lengvatinio apmokestinimo subjektais galima ne tik nuslėpti tikrąjį nuosavybės mastą, bet ir jos 

vietą bei galbūt patį jos buvimo faktą, pakenkiant Europos Sąjungos kovos su mokesčių slėpimu ir pinigų 

plovimu pastangoms. Tebesama spragų, susijusių su galimybe susipažintu su turima informacija ir gaut 

reikiamą naują informaciją. Visoms ES valstybėms narėms skirta centralizuota sistema, kurioje būtų 

pagrindinė informacija apie turto savininkus, padėtų teisėsaugos institucijoms ir politikos formuotojams 

vykdyti savo darbą minėtose srityse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 525 
=== VERT/7690 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 14 03 77 04 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezervas         

Iš viso      300 000 150 000 300 000 150 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Institucinių investuotojų bendros nuosavybės pasekmių analizė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo metu stebime, kad pinigai iš aktyviai valdomų fondų masiškai perkeliami į indeksų fondus, pasyviai 

stebinčius lyginamuosius indeksus. Ši pastarojo meto naujovė turi keletą priežasčių. Pirma, išaugus 

privačios pensijos svarbai, investuotojai ieško nebrangių produktų, kuriuos siūlo pasyviai valdomi fondai, 

kad padidintų savo pelną. Antra, įsigaliojus FPRD II, buvo nustatyti griežtesni valdymo, atskaitomybės ir 

skaidrumo reikalavimai, kuriuos lengviau įvykdyti didelėms investicijų bendrovėms. 

Kadangi indeksų fondų sektoriaus veikla stipriai sutelkta trijose didelėse ne Sąjungoje veikiančiose 

investicinėse įmonėse, didelis indeksų fondų augimas lemia nuosavybės koncentraciją Europos biržinėse 

bendrovėse. Be to, pereinant prie pasyviai valdomų indeksų fondų, didėja mažos beveik neištirtos indeksų 

teikėjų grupės, nustatančios bendrovių įtraukimo į pagrindinius lyginamuosius indeksus, įtaka rinkoje. 

Dėl šios padėties pirmiausia kyla susirūpinimas dėl Europos įmonių valdymo, įskaitant bendrus 

sprendimus, ilgalaikes investicijas ir vietos pasirinkimą, tačiau ne tik tai. Be to, dėl „bendros nuosavybės“ 

kyla konkurencijos problemų. Dabartinis koncentracijos procesas turto valdymo sektoriuje gali neigiamai 

paveikti ir finansinį stabilumą Sąjungoje. 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama, kad instituciniai investuotojai atliktų pirmąją Europos biržinių 

korporacijų bendros nuosavybės pasekmių analizę. Analizė bus trejopa ir apims 1) pirmą išties išsamų 

empirinį bendros nuosavybės ES valstybėse narėse žemėlapį bei 2) stambių indeksų investicinių įmonių 

Europos bendrovėse elgseną balsuojant, 3) ekspertų pokalbius su rinkos dalyviais ir bendrovių 

vykdomaisiais pareigūnais apie indeksų investicinių įmonių ir indeksų teikėjų įtaką bei 4) poveikį įmonių 

valdymui, konkurencijai ir finansų stabilumui Sąjungoje. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Šiuo metu stebime nuosavybės koncentraciją Europos biržinėse bendrovėse, kurią skatina pasyviai valdomų 

indeksų fondų iškilimas. Šiuo bandomuoju projektu siekiama atlikti pirmąją institucinių investuotojų 

bendrosios nuosavybės pasekmių (visų pirma, atsižvelgiant į įmonių valdymą) Sąjungoje analizę. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 437 
=== ECON/6129 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 14 03 77 05 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

14 03 77 05 
1.1.PPPA 

    200 000 170 000 200 000 170 000 

Rezervas         

Iš viso      200 000 170 000 200 000 170 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Asmenų turto, slepiamo lengvatinių mokesčių finansiniuose centruose, dydžio ir 

neseniai tarptautiniu mastu sutartų mokesčių skaidrumo standartų poveikio kovojant su mokesčių 

slėpimu stebėsena 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pradinis dvejų metų (2019–2020) bandomasis projektas papildytų šiuo metu Europos Komisijos vykdomus 

mokslinius tyrimus. Tam, kad būtų galima geriau įvertinti, kokį poveiki turi nauji tarptautiniai ir 

europiniai automatinio keitimosi informacija apie asmenų turto, slepiamo lengvatinių mokesčių 

finansiniuose centruose, dydį standartai, svarbu, kad šis tyrimas būtų atliekamas kas dveji metai. Tai 

padės suprasti galimus pokyčius, palyginti geografinę ir statistinę informaciją ir taip nustatyti kovos su 

mokesčių slėpimu Sąjungoje tendencijas. 

Mokėjimai (170 000 EUR) apima 2018 m. neįvykdytus mokėjimus (70 000 EUR) ir pusę 2019 m. pasiūlytų 

įsipareigojimų (100 000 EUR). 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Neseniai priimti nauji mokesčių standartai yra įgyvendinami siekiant didinti automatinius mokesčių 

administratorių turimos su mokesčiais susijusios informacijos mainus, kad būtų galima kovoti su mokesčių 

slėpimu. Šiuo bandomuoju projektu bus siekiama įvertinti, kiek šios priemonės yra veiksmingos siekiant 

pažaboti tarptautinį mokesčių slėpimą, nes mokesčius slepiantys asmenys gali atrasti naujų spragų arba 

perkelti savo turtą į teritorijas, kuriose taikoma ne tokio griežto standartų laikymosi sistema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1007 
=== GUE//8134 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 01 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas 

ir jų svarba darbo rinkai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Rezervas         

Iš viso  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 
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Pagrindimas: 

Programa „Erasmus+“ yra daugiausia liaupsių sulaukianti Europos programa, tačiau jos biudžetas ribotas, 

ypač lyginant su didžiule studentų judumo paklausa visoje Europoje. Manome, kad būtent šios programos 

biudžetas turėtų būti patrigubintas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 173 
=== CULT/5933 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 01 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas 

ir jų svarba darbo rinkai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Rezervas         

Iš viso  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

poskyriui „Švietimas ir mokymas“ skirtas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti 

minėtos biudžeto eilutės lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo 

lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 729 
=== S&D//7212 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 01 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas 

ir jų svarba darbo rinkai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Rezervas         

Iš viso  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

poskyriui „Švietimas ir mokymas“ skirtas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti 

minėtos biudžeto eilutės lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo 

lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 895 
=== EPP//7024 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 01 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas 

ir jų svarba darbo rinkai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Rezervas         

Iš viso  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Pagrindimas: 

Programa „Erasmus+“ padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų švietimo ir mokymo bei jaunimo ir 

sporto srityse. Joje nurodoma, kad strateginės investicijos į žmones yra svarbus augimo ir gerovės veiksnys. 

Šios programos vykdymo lygis yra labai aukštas ir tai užtikrina, kad papildomi 2020 m. biudžeto 

asignavimai bus naudojami veiksmingai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 506 
=== VERT/7650 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 01 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas 

ir jų svarba darbo rinkai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Rezervas         

Iš viso  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Pagrindimas: 

„Erasmus+“ yra viena žinomiausių ES programų, kurios pridėtinė vertė yra viena didžiausių. Investicijos į 

ateities kartą ir kultūros, mainų bei sporto programas yra svarbiausia norint, kad būtų mezgami ES piliečių 

tarpusavio ryšiai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 896 
=== EPP//7025 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 02 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo 

dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Rezervas         
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Iš viso  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Pagrindimas: 

Programa „Erasmus+“ padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų švietimo ir mokymo bei jaunimo ir 

sporto srityse. Joje nurodoma, kad strateginės investicijos į žmones yra svarbus augimo ir gerovės veiksnys. 

Šios programos vykdymo lygis yra labai aukštas ir tai užtikrina, kad papildomi 2020 m. biudžeto 

asignavimai bus naudojami veiksmingai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 174 
=== CULT/5934 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 02 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo 

dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Rezervas         

Iš viso  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

poskyriui „Jaunimas“ skiriamas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos 

biudžeto eilutės lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio 

problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 730 
=== S&D//7213 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 02 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo 

dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Rezervas         

Iš viso  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

poskyriui „Jaunimas“ skiriamas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos 

biudžeto eilutės lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio 

problema. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 507 
=== VERT/7651 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 01 02 punktas — Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo 

dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Rezervas         

Iš viso  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Pagrindimas: 

„Erasmus+“ yra viena žinomiausių ES programų, kurios pridėtinė vertė yra viena didžiausių. Investicijos į 

ateities kartą ir kultūros, mainų bei sporto programas yra svarbiausia norint, kad būtų mezgami ES piliečių 

tarpusavio ryšiai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 563 
=== I-D//7726 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 02 straipsnis — Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas 

visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Rezervas         

Iš viso  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Pagrindimas: 

Tai daugiausia Europos Sąjungos propaganda. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 175 
=== CULT/5936 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 02 straipsnis — Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas 

visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 02 1.1.5 47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Pastabos: 

Prieš sąrašą pradedant: 

– populiarinti Europos integracijos studijas ir mokslinius .......... žinių kūrimo veiklos aukštojo mokslo 

institucijose, 

Pataisyti tekstą taip: 

Vadovaujantis bendruoju tikslu, šis asignavimas skirtas šiems konkretiems pagal programą „Jean 

Monnet“„Jean Monnet“ vykdomos veiklos tikslams: 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Jean Monnet“ 

veiklai skiriamas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės 

lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 731 
=== S&D//7214 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 02 straipsnis — Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas 

visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Rezervas         

Iš viso  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Jean Monnet“ 

veiklai skiriamas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės 

lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 508 
=== VERT/7652 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 02 straipsnis — Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas 

visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 02 1.1.5 47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 
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 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Rezervas         

Iš viso  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Pastabos: 

Prieš sąrašą pradedant: 

– populiarinti Europos integracijos studijas ir mokslinius .......... žinių kūrimo veiklos aukštojo mokslo 

institucijose, 

Pataisyti tekstą taip: 

Vadovaujantis bendruoju tikslu, šis asignavimas skirtas šiems konkretiems pagal programą „Jean 

Monnet“„Jean Monnet“ vykdomos veiklos tikslams: 

Pagrindimas: 

„Erasmus+“ yra viena žinomiausių ES programų, kurios pridėtinė vertė yra viena didžiausių. Investicijos į 

ateities kartą ir kultūros, mainų bei sporto programas yra svarbiausia norint, kad būtų mezgami ES piliečių 

tarpusavio ryšiai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 180 
=== CULT/5951 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 03 straipsnis — Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Rezervas         

Iš viso  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

sporto skyriaus biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės lėšas, 

kad būtų sustiprinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų sėkmingumo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 732 
=== S&D//7215 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 03 straipsnis — Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Rezervas         

Iš viso  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 
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Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Erasmus +“ 

sporto skyriaus biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti minėtos biudžeto eilutės lėšas, 

kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo lygio problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 509 
=== VERT/7654 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 03 straipsnis — Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Rezervas         

Iš viso  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Pagrindimas: 

„Erasmus+“ yra viena žinomiausių ES programų, kurios pridėtinė vertė yra viena didžiausių. Investicijos į 

ateities kartą ir kultūros, mainų bei sporto programas yra svarbiausia norint, kad būtų mezgami ES piliečių 

tarpusavio ryšiai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 194 
=== CULT/5979 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 02 10 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 10 
1.1.OTH 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Rezervas         

Iš viso      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Specialūs metiniai renginiai. Europos jaunimo olimpiniai festivaliai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Europos jaunimo olimpinis festivalis (angl. EYOF) yra didžiausias Europos įvairių sporto šakų renginys, 

skirtas jauniems 14–18 metų sportininkams. Žiemos ir vasaros festivaliai vyksta kas dveji metai ir juos 

organizuoja Europos olimpiniai komitetai (EOK), kuriuos globoja Tarptautinis olimpinis komitetas 

(TOK). Penkiasdešimt Europos nacionalinių olimpinių komitetų, įskaitant visų ES valstybių narių 

komitetus, siuntė savo delegacijas į šiuos savaitės trukmės festivalius – Europos jaunimo, kultūros ir 

sporto šventes. Be oficialių komandų narių – per 2 000 savanorių padėjo užtikrinti, kad renginiai būtų 

sėkmingi. Daugeliui jaunųjų sportininkų Europos jaunimo sporto festivalis buvo pirma proga dalyvauti 

reikšmingose įvairių sporto šakų varžybose, kurios buvo pirmasis krikštas prieš dalyvaujant olimpinėse 

žaidynėse. Vis dėlto Europos jaunimo olimpinis festivalis yra daugiau nei sporto varžybos. Šis renginys 
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padeda kurti Europos ateitį – formuoti jos jaunimą, nes perduoda jam vertybes ir idealus, įtvirtintus 

Olimpinėje chartijoje, taip pat šviečia jį ir motyvuoja sportuoti ir gyventi sveikai. 

Vasaros festivaliuose dalyvauja apie 3 600 jaunuolių ir pareigūnų, o žiemos festivaliuose – apie 1 600. 

2021 m. Europos jaunimo olimpinis žiemos festivalis vyks Vuokatyje (Suomija) 2021 m. vasario 6–13 d. ir 

bus surengtos devynių sporto šakų jaunųjų sportininkų varžybos: kalnų slidinėjimo, biatlono, slidinėjimo 

kroso, dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, slidinėjimo kroso su šuoliu, greitojo čiuožimo trumpuoju taku, 

šuolių su slidėmis ir snieglenčių. 2021 m. vasaros Europos jaunimo olimpinis festivalis įvyks Banska 

Bistricoje (Slovakija) 2021 m. liepos 24–rugpjūčio 1 d., į jo programą įtrauktos šios dešimt sporto šakų: 

meninė gimnastika, lengvoji atletika, krepšinis, dviračių sportas, rankinis, dziudo, plaukimas, tenisas, 

triatlonas ir tinklinis. 

Pagrindimas: 

Planuojama, kad asignavimai padės organizuoti minėtus festivalius, susieti šiuos du renginius, turint mintyje 

jų švietimo, kultūros ir socialinius aspektus, ir kuo labai padidinti jų poveikį mėgėjiškam sportui. ES parama 

sudarytų galimybes intensyviau propaguoti sporto europinį aspektą, ES ir olimpines vertybes, visų pirma 

pasitelkiant kultūros ir švietimo sričių veiklą, ir tai sutelks jaunuosius sportininkus, pareigūnus, savanorius ir 

sirgalius iš visos Europos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 906 
=== EPP//7036 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 77 20 punktas — Parengiamieji veiksmai — „DiscoverEU“: nemokamas kelionės bilietas 

europiečiams, kuriems sukanka 18 metų 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Taigi parengiamieji veiksmai neturi daryti poveikio tokioms programoms kaip programa Erasmus+. 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per parengiamuosius veiksmus neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Pataisyti tekstą taip: 

Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus bus tęsiamas pirmasis tyrimas,bandymas, vykdytas 2018 m., 

siekiant vėliau sukurti visavertę programą, pagal kurią kiekvienam europiečiui, kuriam sukanka 18 metų, 

suteikiamas nemokamas kelionės bilietas. SiekiamaTikslas – ne tik suteikti jiems galimybę susipažinti 

suatrasti Europos kultūrų įvairove, bet ir (taiįvairovę, bet, dar svarbiau) geriausvarbiau, jaunuolius geriau 

susieti su Europos tapatybe ir didinti informuotumą apie pagrindines Sąjungos vertybes. 

Dėl mažos perkamosios galios, kultūrinių kliūčių bei įtraukių ir tikslinių projektų stygiaus, daug labai jaunų 

europiečių niekada nekeliavo arba retai keliavo Europoje. Tai ypač pasakytina apie tam tikrus Europos 

regionus ir mažas pajamas turinčias šeimas. Nors esama švietimo mainų programų ir jose dalyvavo daug 

europiečių, Europos Sąjungai iki šiol nepavyko sukurti lengvai įgyvendinamos ir įtraukios priemonės, 
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sudarančios galimybes kiekvienam europiečiui, nepaisant socialinės kilmės ir išsilavinimo, įgyti kelionių 

patirties, kuri skatintų europinės tapatybės formavimąsi, supažindintų juos su tvaraus ir švaraus transporto 

rūšimis ir leistų susipažinti su kita kultūra. 

Europos Parlamentas daug kartų pritarė iniciatyvai „DiscoverEU“(„Atrask ES“) ir pabrėžė, kad, jeigu ji būtų 

socialiniu ir geografiniu atžvilgiu įtrauki ir visuometvisais atvejais susieta su švietimo ir kultūros tikslais, ji 

galėtų suteikti jaunajai kartai galimybę patirti judėjimo laisvės privalumus ir pakeliautikeliauti aplinką 

tausojančiu būdu. 

Pirmieji pradinio projekto etapai prasidėjo 2018 m.,m. ir jau sudarė galimybestapo įmanoma išnagrinėti 

sąlygas, pagal kuriaskurių reikia, kad veiklos aspektai turi būtibūtų sėkmingi. Ši pirmojiPirmojo bandymo 

patirtis galėtų būti pritaikyta, siekiant užtikrinti, kad iš projekto naudos galėtų gauti galėtų daugiau 

jaunuolių, ir ištaisyti pirmųjų programos įgyvendinimo metų trūkumus, atsižvelgiant į šiuostoliau nurodytus 

pagrindinius reikalavimus ir pagrindinius tikslus:tikslus. 

EsminiaiPagrindiniai reikalavimai 

Europos Komisija turi remtis pirmaisiais parengiamųjų veiksmų pirmųjų įgyvendinimo metais;metų 

patirtimi; tačiau parengiamieji veiksmai turi būti laikomi unikaliais ir nepriklausomais veiksmais, visų pirma 

skirtais tokiam jaunimui, kuriam šiuo metu netaikoma jokia ESSąjungos programa. 

Po pastraipos: 

Taigi parengiamieji veiksmai neturi daryti poveikio tokioms programoms kaip programa Erasmus+. 

Pataisyti tekstą taip: 

Parengiamieji veiksmai bus taikomi jaunuoliams iš visų valstybių narių, nepaisant to, ar jos priklauso 

„Interrail“ tinklui (šiuo metu šiam tinklui nepriklauso penkios valstybės narės – Estija, Latvija, Lietuva, 

Malta ir Kipras). 

Po pastraipos: 

Vykdytini veiksmai: 

Pataisyti tekstą taip: 

– toliau palaikyti2019 m. bus išrinktas rangovas, atsakingas už dalyvių kelionių organizavimą ir 

įgyvendinimą; jis palaikys ryšius su atitinkamais subjektais ir bendradarbiauti su jais teikiantEuropos 

geležinkelio įmonėmis, patikslindamas 18 metų amžiaus sulaukiusiems jaunuoliams siūlomą 

produktą,siūlomo produkto formatą, įskaitant derybas dėl kainų nustatymo siekiant nustatyti galutinį 

naudotojų, kurie galėtų pasinaudoti parengiamaisiais veiksmais, skaičių, 

– nustatyti, kokiam skaičiui jaunuolių būtų galima išduoti atitinkamus bilietus, 

– nupirkti bilietus,bilietus su „EuRail“ suderėta kaina, 

– išdalyti bilietus vartotojams, 

– tiksliai nustatyti, ką apima „DiscoverEU“ bilietas, siekiant jį suderinti jį su jaunimo kelionių modeliais 

(galiojimo trukmė, galiojimas, sezoniniai reikalavimai, laiko ir biudžeto apribojimai, apkrovos 

veiksniai), 

– pagerinti naudotojams patogią sistemą, kurią taikant aštuoniolikmečiai prašytų bilietų,padaryti 

sistemą patogesnę dėl bilietų paraiškas teikiantiems aštuoniolikmečiams, 

– pagerinti naudotojų, kurie dalyvaus parengiamuosiuose veiksmuose, atrankos procesą, įskaitant kriterijų 

apibrėžtį, kuria, be kita ko, būtų sudarytos sąlygos dalyvauti visoms valstybėms narėms, įskaitant 

penkias valstybes nares, kuriose šiuo metu nėra tinklo „Interrail“ (Estija, Latvija, Lietuva, Malta, 

Kipras);Kipras), taip pat geriau tikslingai atpažintisutelkti dėmesį į jaunuolius, kurie dar nedalyvauja 

Europos programose, 

– pagerinti bilietų dalijimo ir jų individualizavimo sistemą glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais 
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suinteresuotaisiais subjektais, 

– kartu su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais patyrinėtiišnagrinėti mechanizmus, kuriais jaunuoliai 

būtų skatinami pasirinkti konkrečius maršrutus, kad iš tikrųjų gautų europinės patirties (įtraukti ne tokias 

„populiarias“ vietas,populiarias kelionių vietas), 

– pagerinti programos reklamos priemones, kad būtų užtikrintas jos matomumas, ypač daug dėmesio 

skiriant iniciatyvos sąsajoms su europinės tapatybės ir vertybių kampanija, 

– toliau nagrinėti projekto veiklos aspektų partnerystės galimybes, kad būtų galima sumažinti sąnaudas ir 

įtraukti kuo daugiau dalyvių,  

– plėtoti kūrybingus ir dalyvavimą skatinančius būdus naudotojams dalytis savo patirtimi ir ją vėliau 

aptarti (pvz., nuotraukų konkursas ir paroda Europos Parlamente, dalyvavimas socialinėje 

žiniasklaidoje). 

Šie parengiamieji veiksmai turėtų būti vykdomi 2019 ir 2020 m. 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad vis dar daug jaunų europiečių neturi galimybių keliauti po Europą ir atrasti šio 

žemyno turtingumą ir įvairovę, taip pat atsižvelgiant į augantį populizmą ir klaidingą informavimą bei 

didėjantį poreikį skatinti jaunąją kartą rinktis tvaraus transporto rūšis, šiais parengiamaisiais veiksmais bus 

sudarytos galimybės žengti pirmuosius žingsnius link visavertės Europos programos, kuri realiai atspindi 

Europos susietumą ir vieningumą, sukūrimo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 176 
=== CULT/5940 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 77 21 punktas — Parengiamieji veiksmai — Mainai ir judumas sporto srityje 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Pagrindimas: 

Judumas mokymosi tikslais, kuris nėra įtrauktas į programos „Erasmus+“ sporto skyrių, labai paklausus. 

Judumas mokymosi tikslais, suprantamas kaip asmens persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, mokytis ar 

kitaip gauti žinių, įskaitant stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir dalyvauti 

tarptautinėje profesinio tobulinimosi veikloje, galėtų būti naudingas asmenims, organizacijoms ir sportui 

apskritai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 177 
=== CULT/5942 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 77 23 punktas — Parengiamieji veiksmai — Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir 

ugdomasis vadovavimas jiems per sportą 
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Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Pagrindimas: 

Savo rezoliucijoje dėl integruoto požiūrio į sporto politiką Parlamentas pripažįsta mėgėjiško sporto svarbą 

užkertant kelią radikalizacijai ir su ja kovojant. 

Pirmoji patirtis buvo įgyta vykdant bandomąjį projektą „Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena 

ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą“. Remiantis šiuo bandomuoju projektu, reikėtų numatyti 

tolesnius struktūrinius ir įterptinius veiksmus. Dėl to šiuos veiksmus būtų galima įtraukti į esamas 

programas, susijusias su vidaus saugumu arba pilietiškumu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 178 
=== CULT/5944 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

15 02 77 28 punktas — Parengiamieji veiksmai — Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės 

įtraukties priemonė 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Pagrindimas: 

Europoje ir konflikto zonose bei jų kaimyninėse teritorijose sėkmingai vykdomos sporto iniciatyvos, 

kuriomis siekiama integruoti pabėgėlius ir skatinti jų socialinę įtrauktį. Vis dėlto, esamos programos, net jei 

jos atviros socialinei įtraukčiai, neteikia pakankamos paramos sporto organizacijoms, ypač turint mintyje 

pajėgumų kūrimo ir galimybės dirbti su partneriais ne iš ES aspektus, kad būtų galima veiksmingai padėti 

integruoti pabėgėlius per sportą. Ši praktika gali būti pritaikyta ir aktyviau taikoma siekiant veiksmingai 

įtraukti pabėgėlių, priimančiąsias ir konflikto zonų bendruomenes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 978 
=== GUE//8077 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 02 77 29 

 
 MFF  

2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma 

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 
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Bandomasis projektas — Sporto potencialo išnaudojimas ES. Sporto ir poilsio objektų bei atvirų erdvių 

kartografavimas ES 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES sporto politika parengta taip, kad iš sporto būtų gaunama kuo didesnė ekonominė nauda. Tačiau 

sporto sektoriuje esama nenaudojamo potencialo, kurį dar reikia išnaudoti. Mokslu įrodyta, kad sportas ir 

fizinis aktyvumas gali turėti teigiamą poveikį psichinei ir fizinei sveikatai, taip pat teigiamą poveikį 

visuomenei ir ekonomikai. Nustatyta, kad net buvimas žiūrovu mažina streso lygį, ir tai yra dalyvavimo 

socialiniame ir kultūriniame gyvenime būdas. 

Be kita ko, ES gali prisidėti prie tam tikrų sporto srities tikslų, įskaitant: 

– sporto duomenų stebėsenos ir prognozavimo gerinimą siekiant daryti įtaką socialinei ir ekonominei 

politikai, 

– sporto ekonominio potencialo nustatymą ir dalijimąsi finansavimo priemonių srities geriausia patirtimi, 

– antimonopolinės, bendrovių susijungimo kontrolės ir valstybės pagalbos sričių teisės aktų rėmimą pagal 

Europos konkurencijos teisės aktus, 

– geriausių visuomeninio ir privataus sporto finansavimo galimybių vietos lygmeniu nustatymą, 

– informuotumo apie su sportu susijusios žiniasklaidos socialinį ir ekonominį poveikį didinimą ir 

intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. 

Tarp šių tikslų – visuomenės informuotumo apie sporto teikiamą naudą didinimas. Iš tiesų, pagal 

Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (2010–2017 m.), kuriame apibrėžta Sąjungos veiklos sporto 

srityje kryptis, prioritetą Nr. 3 ypatingas dėmesys skiriamas sporto ir visuomenės ryšiams. 

Be to, Europos sporto savaitės, kuri yra ES masto iniciatyva, metu suintensyvinti ir veiksmai, kuriais 

siekiama skatinti sveikatinamąjį fizinį aktyvumą, nes, remiantis statistiniais duomenimis, kad kai kuriose 

valstybėse narėse sportuojančių (bent kartą per savaitę) vyresnių nei 15 metų asmenų dalis vis dar 

nesiekia 40 %. 

Tarybos rekomendacijoje dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo visuose sektoriuose siūloma 

keletas rodiklių, pagal kuriuos vertinami valstybės narės veiklos rezultatai, tačiau neskiriama arba 

skiriama mažai dėmesio įvairių sporto klubų tinklaveikai, pateikiant šių objektų buvimo vietų visoje 

Europoje žemėlapį. 

Galiausiai Europos Parlamento rezoliucijoje „Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, 

prieinamumas ir sąžiningumas“ pabrėžiama, kad valstybės narės turi užtikrinti miestų planavimą turint 

mintyje sporto objektus ir šių objektų statybą, visų pirma atsižvelgiant į pažeidžiamas grupes, t. y. 

užtikrinti visapuses ir vienodas galimybes naudotis viešąja sporto infrastruktūra ir skatinti naujų sporto 

klubų kūrimą. 

Todėl šiuo bandomuoju projektu bus siekiama: 

1) sudaryti viešųjų sporto objektų ir viešųjų atvirųjų erdvių žemėlapį skaitmeninėje platformoje, 

2) informuoti žmones apie šalia esančius įvairių sporto kategorijų įrenginius ir jų prieinamumą, 

3) pateikti minimalias sporto įrenginių specifikacijas, techninius duomenis, tinkamumą pagal amžių ir 

informuoti apie jų prieinamumą, 

4) telkti medžiagą ir esamus šaltinius siekiant jais keistis (produktai, kuriems taikoma Suderinta sistema 

(SS)), 

5) informuoti apie galimybes įsidarbinti ir apie laisvas darbo vietas sporto klubuose. 

Teisinis pagrindas: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 

straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Neįgaliųjų galimybės naudotis infrastruktūra apima, be pastato aplinkos, dalijimąsi informacija apie 

galimybes naudotis infrastruktūra ir ko reikia, kad galėtum ja naudotis. Nediskriminacija prieigos srityje 

reiškia, kad reikia didinti informuotumą apie sporto naudą ir galimybės sportuoti piliečiams užtikrinimą be 

papildomų ar pernelyg didelių išlaidų. Tai – šio projekto teikiama pridėtinė vertė, nes juo skatinamas 

dalyvavimas, įtrauktis ir prieinamumas sporto srityje naudojantis naujomis technologijomis ir inovacijomis. 


